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Burgemeester Haitsmalaan 7 
7948 AE Nijeveen 
 
0522-490461 
www.kindcentrumdewel.nl 
j.schaper@trefonderwijs.nl  

Van de directietafel 
 
Op 17 december 1903 maakten de gebroeders Wright de 
eerste geslaagde vlucht met hun Wright Flyer. Daarmee was 
de Wright Flyer het eerste gemotoriseerde vliegtuig dat echt 
van de grond kwam. Hoe zullen deze broers zich voor die 
eerste vlucht gevoeld hebben? 
 
Ik heb niet bijster veel met het vliegverkeer in de lucht. Ik heb 
leerlingen wel eens horen zeggen dat ik ‘gebakken lucht’ 
verkoop, maar dat betekent volgens mij iets anders. Toch kan 
ik mij een klein beetje verplaatsen in de gebroeders Wright, 
als het aankomt op het maken van ‘iets’ waarvan je niet weet 
of het werkt. 
 
De afgelopen periode heb ik in samenwerking met anderen 
meerdere keren beleid moeten maken voor ‘iets’ waarvan ik 
niet wist of het ging werken. In overleg met collega 
directeuren, teamleden en de leden van de MR, werd er 
beleid gemaakt voor de (gedeeltelijke) terugkeer van onze 
kinderen. Dat is een uitdaging en ook best wel spannend! 
 
Hoe het vanaf maandag 8 juni a.s. zal gaan tot de 
zomervakantie is nog gissen. Wel zullen we als team er alles 
aan doen om dit goed te laten verlopen. Dit is  
een kwestie van uitproberen, evalueren en 
waar nodig bijstellen. We hebben er alle 
vertrouwen in dat we ‘onze’ kinderen  
opnieuw een veilige en schone plek kunnen 
bieden. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Agenda: 
 
08-06 Allemaal les! 
 
 Koffieochtend  
 groep 3, 4 en 5 
 
09-06 Directieberaad  
 TrEf onderwijs 
 
10-06 Koffieochtend 
 groep 6 en 7 
 
 Teamoverleg 
 
17-06 Studiedag: 
 alle leerlingen vrij 
 
23-06 Kindcentrum overleg 
 
 Oudergesprekken 
 
25-06 Oudergesprekken 
 
29-06 Nieuwsbrief juli 
 
01-07 Afscheid groep 8 
 
03-07 Laatste dag: 
 tot 12.00 uur 
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Uit de informatiegids: Bijzonder verlof 

 
Er zijn verschillende redenen voor een bijzonder verlof te noemen. In 
het geval van een huwelijk van een naast familielid, overlijden van 
een naast familielid of jubilea kunt u verlof aanvragen bij de 
directeur van het kindcentrum. Extra vakanties, lange weekenden of 
midweken vallen hier dus niet onder. Wel kan het zijn dat ouders 
seizoensgebonden werk verrichten en bijzonder verlof aanvragen voor 
vrije dagen en/of een vakantie. Per geval zal de directeur beslissen of het 
bijzonder verlof wordt goedgekeurd.  

 
Algemeen nieuws 

 
Herhaalde oproep: vrijwilliger gezocht 
We willen graag het 'kopieerhok' anders inrichten, zodat de ruimte beter gebruikt kan worden als 
werkruimte voor de leerlingen als ze bezig zijn met techniek- en handvaardigheidsopdrachten. We 
willen beginnen met het maken van een grote kastenwand, zodat alle losse kasten weg kunnen. 
Welke handige ouder kan ons daar bij helpen? Reacties kunnen gestuurd worden naar 
r.smit@trefonderwijs.nl. 
 

Vrij of niet vrij? 
Dit jaar is er geen georganiseerde Avondvierdaagse, maar er kan wel gewandeld worden. Kijk op 
www.avond4daagse.nl en loop in de komende maanden je eigen Vierdaagse! Nu de Avondvierdaagse 
niet doorgaat kunnen de leerlingen op vrijdag 12 juni a.s. op de normale tijd starten met de lesdag. 
 
Daarnaast willen we nogmaals onder de aandacht brengen dat er woensdag 17 juni a.s. een 
studiedag plaatsvindt en alle leerlingen op deze dag vrij zijn.  
 

Koffieochtenden 
De laatste koffieochtenden, gepland op maandag 8 en woensdag 10 juni a.s., kunnen alleen 
doorgaan wanneer de weersvoorspellingen goed zijn. Deze koffieochtenden vinden plaatst op het 
plein nabij de hoofdingang. Mocht het niet doorgaan, dan wordt dit via Parro bekend gemaakt.  
 

Schoonmaakavond 
De laatste schoonmaakavond van dit schooljaar gaat niet door.  
 

Welnootjes 
Het seizoen van de Welnootjes was in maart zo ineens afgelopen. Er stonden nog een aantal 
optredens gepland, maar die konden niet doorgaan. We zullen dit jaar ook geen afscheidsconcert 
organiseren op school, maar wel besteden we tijdens de afscheidsavond van groep 8 aandacht aan 
het feit dat de kinderen van groep 8 afscheid nemen van het schoolkoor. Anne-Mette, Anouk, 
Mirthe, Lieke, Rutger en Merle hebben jaren enthousiast meegedaan met het schoolkoor. Mark, 
Eliaz, Mariëlla, Jan-Jelke, Lucas, Melissa, Anne, Cas, Bastiaan en Amber hebben in de voorgaande 
leerjaren ook meegedaan. Bedankt voor jullie inzet! We hebben genoten van jullie prachtige 
stemmen.  
 
Hopelijk kunnen we in het nieuwe schooljaar weer ‘gewoon’ van start met het schoolkoor. Alle 
kinderen van groep 5 tot en met 8 zullen weer worden uitgenodigd. We hopen dat er dan weer veel 
enthousiaste zangers mee gaan doen.  
 

mailto:r.smit@trefonderwijs.nl
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Schoolbibliotheek 

Oproep 1: Graag alle boeken die nog thuis zijn weer inleveren op school.  
Oproep 2: We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in onze schoolbieb. Lijkt het je leuk om 
ongeveer één keer per drie weken een dagdeel te helpen dan horen we dat graag! Meer info of 
aanmelden kan via juf Bea b.driezen@trefonderwijs.nl en juf Riëtte r.smit@trefonderwijs.nl. 
 

Interne begeleiding 

Zes weken geen leerlingen op school, wat een bijzondere ervaring. Zo’n leeg gebouw voelt niet goed,  

maar wat is er hard gewerkt thuis! Compliment aan alle 

ouders/verzorgers en de kinderen! Er zijn heel wat berichten over en 

weer gegaan deze periode. Het beeldbellen hebben wij ontdekt, in 

bepaalde situaties bleek dat ook erg handig. Ondertussen zijn wij blij 

dat er weer gestart mocht worden, al is het met halve groepen. 

Binnenkort hopen wij alle leerlingen weer te mogen begroeten, ook al 

moeten wij de anderhalve meter nog steeds in acht nemen. Wij werken nog enkele weken rustig 

verder tot de zomervakantie zich aandient. Wij geven veel instructie en proberen te peilen wat goed 

gaat en wat nog aandacht nodig heeft. Belangrijkste uitgangspunt voor ons is het welbevinden van 

de leerlingen, daar besteden wij veel aandacht aan door middel van groepsactiviteiten, 

klassengesprekken en Kanjertraining. 

In het nieuwe schooljaar maken wij een frisse start. Na enkele weken onderwijs worden dan pas de 

Cito-eindtoetsen van dit schooljaar afgenomen om te bepalen waar wij staan met ons onderwijs. 

Deze toetsweken worden tegen die tijd aangekondigd in de nieuwsbrief. De huidige groepsplannen 

en ontwikkelingsperspectieven laten wij doorlopen tot dat meetmoment. Al deze aanpassingen 

vragen veel organisatie, wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Onze visie beschrijft dat 

‘samen’ centraal staat, door ‘samen’ te werken binnen leren en leven. Dat wij dat kunnen realiseren 

heeft de afgelopen tijd wel bewezen, wij bedanken alle ouders/verzorgers voor de prettige 

samenwerking! 

Tijdens de facultatieve oudergesprekken in juni 2020 zal er deze keer geen inloopuur met mij als 

intern begeleider kunnen zijn. 

Marja van Wieren (intern begeleider Kindcentrum De Wel) 

 
Nieuws uit de groepen 
 
Groepen 1 en 2: 
Door omtandigheden is er geen bijdrage vanuit deze groepen. 

 
Groep 3 en 4 
Een bijzondere periode, thuis werken. Thuis, samen met vader of 
moeder aan het werk. Sommige kinderen gaven aan dat ze het 
lastig vonden om thuis te werken, maar er waren ook kinderen die 
het thuis fijn vonden, rustiger en ‘papa kan me zo goed helpen met 
rekenen!’ Nu zijn we alweer een paar weken op school, dit is fijn, 
weer samen praten, werken en knutselen.  
De kinderen van groep 4 geven in deze groep voor het eerst een 
spreekbeurt. Een aantal kinderen hadden de spreekbeurt al 

mailto:b.driezen@trefonderwijs.nl
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gedaan voordat de school dichtging. Nu de school weer open is, zijn de laatste kinderen aan de beurt. 
Wat doen ze het goed, zo voor de eerste keer! 

  

Groep 5 
 
Eindelijk mag het! Naar school! Wat is het fijn dat we weer bij elkaar kunnen zijn. Nog even en dan 
mogen we met de hele groep naar school. 
Thuis is er de afgelopen weken goed gewerkt aan de taakkaart. Helaas stonden lessen als 
geschiedenis en aardrijkskunde even stil, maar dat halen we nu in. Op de dagen dat de kinderen op 
school zijn, wordt hier veel aandacht aan besteed. Zo hebben we met aardrijkskunde al veel geleerd 
over Nederland. Dat kwam mooi uit met begrijpend lezen met een les over Amsterdam. In deze les 
kwam ook het Anne Frank huis ter sprake. Dus wat is er dan mooier om hier met geschiedenis ook op 
aan te sluiten met een les over Anne Frank. De kinderen vonden dit erg interessant. 

 
Groep 6 

Wat is het fijn om met de kinderen weer op school te zijn. 
We hebben plezier en vinden het leuk om onze klasgenoten weer te zien. Nog even wachten en dan 
is de groep weer compleet, hier zien wij naar uit! 
Thuis is er de afgelopen weken in groep 6, hard gewerkt aan de werkstukken. Dit ging ondanks het 
Corona gebeuren gewoon door… 
Best spannend om zo’n werkstuk te maken. Waar ga ik het over doen? Hoe moet ik beginnen?  En 
waar haal ik alle informatie vandaan? Gelukkig is er een mooi stappenplan, dat je hierbij kan helpen. 
En wat hebben ze het goed gedaan! De juffen hebben er heel wat bijgeleerd. De meest 
uiteenlopende onderwerpen zijn er voorbij gekomen: Het weer, Zand, Het menselijk lichaam, New 
York, Melkbussen en verder heel veel verschillende dieren. Straks liggen de werkstukken in de klas en 
kunnen we allemaal elkaars werkstuk lezen, Super leuk! Wij zijn trots op onze Kanjers, ze hebben het 
goed gedaan. 

  

Groep 7 

Yes,we mogen weer naar school!  
Met en van elkaar leren en weer even gezellig met elkaar kletsen. 
Nu de klas gesplitst is, zien de leerlingen niet iedereen.  
Door verschillende opdrachten, werken ze toch samen. 
Samen een helft van een tekening maken en elkaar 
een gelukwens toewensen via de brievenbus. Zo 
zijn we toch een beetje samen als een groep 7. 
 
Ingmar: 
Het is jammer dat we niet met de hele klas samen 
zitten. 
 
Daan B.: 
Het is fijn om weer naar school te kunnen. Dan heb je meer uitleg en kan je het beter begrijpen. 
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Groep 8 
De afgelopen periode heeft groep 8 hard geoefend voor de afscheidsmusical. Tijdens de periode van 
thuisleren waren we iedere middag online om samen de teksten te repeteren. En na de meivakantie 
zijn we begonnen met oefenen in De Schalle. De gemeente en het bestuur van De Schalle hebben ons 
toestemming gegeven om het dorpshuis als ‘verlengd klaslokaal’ te gebruiken. Doordat we daar meer 
ruimte hebben, konden we met de hele groep oefenen en toch voldoende afstand houden (tot 
volwassenen). Het was een fijne verrassing voor de leerlingen dat ze weer als groep bij elkaar konden 
komen, want hun afscheid van de basisschool leek door alle maatregelen wat in het water te vallen. 
Maar gelukkig zien we elkaar nu weer en kunnen we er toch nog een mooi (alternatief) afscheid van 
maken.  
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In juni zijn de volgende leerlingen en juf jarig:     

02-06  Maud   groep 8 
10-06  Lisa    groep 8 
12-06  Melissa   groep 8 
14-06  juf Irma   groep 6 
17-06  Silas    groep 3 
   Joyce   groep 5 
18-06  Lieke    groep 8 
19-06  Feline   groep 1/2 b 
   Rutger   groep 8 
21-06  Ingmar   groep 7 
22-06  Mariëlla   groep 8 
26-06  Sara    groep 1/2 a 
28-06  Lynn    groep 8 
29-06  Gijs    groep 5 
   Noa    groep 5 

 
 

           
“Wanneer we niet langer de situatie kunnen veranderen, worden we 

uitgedaagd onszelf te veranderen.” 
 

-Een Corona citaat-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Op de camping van PlusKinderopvang 
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Bijlage 2: Babygroep Kindcentrum De Wel 

 


