Agenda:
17-08

Eerste schooldag 2019-2020

19-08

Start verkiezingen leerlingenraad, groep 5 t/m 8

24-08

MR-overleg

25-08

Bijeenkomst
ICT-coördinatoren
Informatieavond

28-08

Speelgoedochtend
peuter-kleuter

31-08

Nieuwsbrief september
Bijeenkomst IB en
hoogbegaafdheidsspecialisten

01-09

Kindcentrum overleg

02-09

Verkiezing leerlingenraad

03-09

Teamoverleg

07-09

Koffieochtend groep 8

08-09

Omgekeerde
Oudergesprekken

10-09

Omgekeerde
Oudergesprekken

14-09

Peutergym (9.00)
Teamoverleg bouw

15-09

Koffieochtend groep 7

16-09

Leerlingenraad

23-09

Koffieochtend groep 6

Burgemeester Haitsmalaan 7
7948 AE Nijeveen
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Schoolbelletje
Nieuwsbrief augustus 2020
Van de directietafel
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een nieuw schooljaar is net als
de Eredivisie voetbal: iedereen wil bovenin meedraaien en
niemand gaat voor ‘degradatie’.
Kindcentrum De Wel is ambitieus en goed bij de tijd. We
stellen onszelf hoge doelen. Maar daarnaast zijn we ook
realistisch. Opnieuw wacht ons een bijzonder schooljaar.
Bijzonder omdat we niet weten op welke wijze het Coronavirus van invloed zal zijn op ons handelen. Wat we wel
kunnen doen is elkaar helpen en vertrouwen op dit mooie
kindcentrum, waar we dag in dag uit samen voor zorgen!

In deze eerste, praktische nieuwsbrief vindt u niet alle ‘vaste’
items zoals u gewend bent. Wel ontvangt u belangrijke,
relevante informatie om het schooljaar goed te kunnen
opstarten. Ik hoop velen van jullie te ontmoeten de komende
periode en laten we gaan voor een mooi schooljaar voor onze
kinderen!

Bijeenkomst taal- en
rekencoördinatoren
25-09

Alternatief Pleinfeest
Speelgoedochtend
peuter-kleuter

28-09

Koffieochtend groep 4/5

29-09

Directieberaad
TrEf onderwijs

30-09

Start Kinderboekenweek

05-10

Nieuwsbrief oktober
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Met vriendelijke groet,
Jan Schaper
Directeur Kindcentrum
De Wel
Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wel 2019-2020

Schoolplan 2019-2023
Inmiddels gaan we het tweede schooljaar in van het huidige schoolplan. Het afgelopen schooljaar
stond in het teken van het ‘pedagogische fundament’ met de daarbij behorende missie ‘Lekker in je
vel op De Wel’. Hierbij horen vernieuwingen als het werken met Parro, een andere organisatie m.b.t.
de oudergesprekken en de benadering naar de leerlingen en ouders. Een missie is niet zo maar
afgerond in een schooljaar, zeker niet als het gaat om iets als ‘pedagogiek’. Het is een proces, waar in
ieder schooljaar aandacht voor moet zijn.
Daarnaast zijn we inmiddels zo ver dat we de didactische missie kunnen omarmen: ‘Een krachtig
fundament door de inzet van talent’. Gericht op de basisvakken lezen, spelling en rekenen willen we
nog beter aansluiten bij de laatste ontwikkelingen, maar vooral bij onze kinderen. We nemen
daarvoor de tijd en zullen niet het gehele onderwijsconcept omgooien. We zijn nu eenmaal wie we
zijn: een kindcentrum voor en door Nijeveen.

Algemeen nieuws
Start nieuwe schooljaar
Maandag 17 augustus a.s. start het nieuwe schooljaar. Hoewel we hopen op een ‘zo normaal als
mogelijk’ schooljaar, moeten we nog steeds rekening houden met protocollen m.b.t. het Coronavirus. Alle ouders/verzorgers zijn hierover geïnformeerd m.b.t. de nieuwste versie van de Coronaupdate en een begeleidende brief vanuit TrEf onderwijs.

Pleinfeest
Sinds jaar en dag vieren wij het Pleinfeest op De Wel. Helaas kan het dit schooljaar niet doorgaan op
de gebruikelijke manier. Wel is er een datum gereserveerd voor een ‘alternatief Pleinfeest’: vrijdag
25 september a.s. Op deze dag zal er in de verschillende groepen aandacht zijn voor festiviteiten..

Vervangingen
Juf Debora heeft voor de zomervakantie genoten van een welverdiend zwangerschapsverlof. Omdat
haar dochter Salomé later is geboren dan op de uitgerekende datum heeft juf Debora recht op drie
extra dagen, welke ze gespreid zal gaan opnemen. Op de volgende vrijdagen wordt zij vervangen
door juf Jacquelien: vrijdag 21 augustus, vrijdag 28 augustus en vrijdag 4 september a.s.
Juf Annet zou gaan starten met de Master Pedagogiek en op haar studiedag (woensdag) vervangen
worden door juf Hillie. Helaas is juf Annet uitgeloot voor deze studie. Dit betekent dat zij op de
woensdag beschikbaar is voor groep 7 en juf Hillie helaas niet kan komen invallen.

Fietsenhok
Bij het onderbouwgebouw staat een fietsenhok voor de leerlingen van de groepen 1 en 2. Bij het
hoofdgebouw kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 de fiets parkeren, in of bij het fietsenhok. Het
verzoek voor deze leerlingen is om dat ook daadwerkelijk te doen en niet aan de ‘weg-kant’ van de
Pannakooi te parkeren. In of bij het fietsenhok is cameratoezicht, omdat het recente verleden heeft
uitgewezen dat dit helaas nodig is.

Onderbouwgebouw
In de zomervakantie is er geklust in en rondom het onderbouwgebouw. Zo wordt er een ‘baby-tuin’
aangelegd aan de achterkant van het gebouw. De ingang, de grote hal en de BSO hebben nieuwe
vloeren gekregen. In combinatie met het schilderwerk wat onlangs plaats heeft gevonden staat dit
erg mooi. We hopen dat u op een bepaald moment weer in de gelegenheid bent eens binnen te
stappen om het resultaat te bewonderen.
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Gymnastiekrooster
Hoewel de sporthallen en gymzalen in de gemeente Meppel vanaf 17 augustus a.s. weer open
mogen, is dit voor sporthal De Eendracht niet het geval. Er is momenteel onvoldoende ventilatie en
er wordt gewerkt aan een aanpassing van het ventilatiesysteem. Tot nader order kunnen we de
sporthal dus niet gebruiken voor de gymnastieklessen. Wanneer het goed weer is vinden de
gymnastieklessen buiten plaats. De gymtassen hoeven nog niet mee naar De Wel en indien nodig
volgt er binnenkort een rooster.

Parro bijwerken
Hierbij het vriendelijke verzoek om uw Parro-account bij te werken, indien nodig. Zijn er gegevens
veranderd? Wilt u een wijziging doorvoeren t.a.v. het privacy-beleid? Geef dit aan binnen Parro!

Ziekte
In geval van ziekte bij uw kind kunt u ’s ochtends tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch contact
opnemen met het kindcentrum. Ziektemeldingen via een email of whatsapp worden vaak niet of te
laat gelezen en zijn dus niet geschikt. Mocht u ons niet kunnen bereiken, laat dan een berichtje
achter via Parro.

Welkom!
Na de zomervakantie starten Lotte, Jurrian, Sara-Lynn, Marit en Tijmen
in groep 1. Elise begint in groep 3.
Van harte welkom en we wensen jullie en jullie ouders een fijne
tijd bij ons op Kindcentrum De Wel!
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Bijlage 1:

Te koop aangeboden
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Bijlage 2:

Weer naar school
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Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand
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