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Van de directietafel
Om maar met de deur in huis te vallen: dit schooljaar zal
opnieuw anders zijn dan een ‘gewoon’ schooljaar. Met het
directieberaad van TrEf onderwijs hebben we hierover
afspraken gemaakt en erna zijn het team en de MR ingelicht.
De OAC wordt hierover morgenavond geïnformeerd.
In het kort komt het erop neer dat vele activiteiten anders
ingericht gaan worden, omdat we simpelweg geen
ouders/verzorgers kunnen toelaten in de gebouwen en
groepen kinderen zoveel als mogelijk moeten scheiden.
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Gezien de verwachte opkomst kunnen de koffieochtenden
nog buiten georganiseerd worden mits de
weersomstandigheden dit toelaten, maar een Sinterklaas- of
Kerstviering kan niet worden georganiseerd zoals gebruikelijk.
Ook zal er dit schooljaar geen algemene ouderavond zijn,
waarover later in deze nieuwsbrief meer.
Al het bovenstaande is een domper, dat mag u best weten.
Toch proberen we ook in deze tijden uit te blijven dragen,
waar we voor staan: een open en toegankelijk kindcentrum,
voor en door het dorp! Wilt u contact met een leerkracht, de
intern begeleider of mijzelf: schroom niet contact op te
nemen en in de eerste plaats proberen we altijd
te gaan voor persoonlijk contact.
Samen komen we door deze bijzondere
en moeilijke periode heen.
Samen staan we sterk!

Met vriendelijke groet,

05-10 Nieuwsbrief oktober 2020

Jan Schaper
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Kind Op Maandag
Week 36 • 31/08 - 04/09
Wat is jouw plek?
Exodus 1 en 2: 1-25
De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in
het paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek?
Week 37 • 07/09 - 11/09
Ik zal er zijn
Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet
allerlei bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte.
Week 38 • 14/09 - 18/09
Luister je wel?
Exodus 7 - 10 en 12: 29-42
Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het
probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen
in het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte.
Week 39 • 21/09 - 25/09
Hoe kunnen we verder?
Exodus 14, 16 en 17: 1-7
De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen
ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken…
Steeds opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt.
Week 40 • 28/09 - 02/10
Zo gaan we het doen
Exodus 18, 19 en 20
Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn schoonvader
Jetro hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk tien
geboden, als tien leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder brengen.

Uit de informatiegids: Geschiedenis
Al in 1861 was er een christelijke school te vinden in Nijeveen. De
Christelijke Afgescheiden Gemeente, een voorloper van de Gereformeerde
Kerk, bouwde haar eigen school. Op 4 maart 1946 werd de Christelijke
Schoolvereniging opgericht en op 12 december 1947 droeg de
Gereformeerde Kerk te Nijeveen het schoolgebouw en de bijbehorende grond
over aan deze vereniging. In datzelfde jaar richtte de vereniging een kleuterschool op.
Het huidige hoofgebouw van Kindcentrum De Wel is gebouwd in 1958 als lagere school. Het tweede
gebouw is in 1974 als kleuterschool gebouwd. Beide gebouwen hebben in 2001 een ingrijpende
verbouwing ondergaan. De laatste grote verbouwing heeft in 2010 plaatsgevonden, waarbij het
tweede gebouw is gerenoveerd. In 2017 is de opvanglocatie verbouwd, zodat er nu een volwaardig
kindcentrum staat. Binnen het kindcentrum is stichting TrEf Onderwijs verantwoordelijk voor het
onderwijsaanbod in de groepen 1 t/m 8. Plus Kinderopvang is verantwoordelijk voor de
opvangmogelijkheden.
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Algemeen nieuws
Omgekeerde Oudergesprekken
Op dinsdag 8 en donderdag 10 september a.s. vinden de ‘Omgekeerde oudergesprekken’ plaats.
Vorige week zijn de ouders/verzorgers geïnformeerd over de opzet van deze gesprekken en opnieuw
kan men zich inschrijven via Parro.
Tijdens de gespreksmomenten hanteren we enkele Corona-maatregelen:
• Een gesprek duurt 15 minuten, waarna er 5 minuten tijd is voor het volgende gesprek
plaatsvindt;
• U gaat meteen naar het lokaal waar het gesprek plaatsvindt en na afloop verlaat u
onmiddellijk het gebouw;
• Bij binnenkomst van het lokaal desinfecteert u uw handen;
• Voor een gesprek in de groepen 1 en 2 bent u welkom in het onderbouwgebouw;
• Voor een gesprek in groep 4 of 5 maakt u gebruik van de hoofdingang van het hoofdgebouw,
waarna u na het gesprek via de zijkant het hoofdgebouw verlaat;
• Voor een gesprek in groep 3, 6, 7 of 8 maakt u gebruik van de ingang in de rechtervleugel van
het hoofdgebouw, waarna u na het gesprek via de hoofdingang het hoofdgebouw verlaat;
• Wanneer u andere ouders/verzorgers tegenkomt houdt u ten minste 1,5 m afstand

Gymnastiek
Vanaf maandag 7 september a.s. willen we de gymlessen in sporthal De Eendracht opstarten. Tot
nader order gaan de groepen 3 t/m 8 eenmaal per week naar de sporthal. Gezien de Coronamaatregelen is een tweede les in de week momenteel niet haalbaar. Het onderstaande rooster
houden we tot nader order aan:
Maandag:
Donderdag:

groep 8 (voor 10.00 uur) & groep 4/5 (na 12.30 uur)
groep 7 (voor 10.00 uur), groep 3 (tussen 10.30 en 12.00 uur) &
Groep 6 (na 12.30 uur).

Peutergym
Maandag 14 september a.s. vindt er voor het eerst Peutergym plaats. In verband met de Coronamaatregelen zijn ouders/verzorgers niet welkom in het speellokaal en in het onderbouwgebouw. Dit
betekent dat we enkel en alleen peutergym aanbieden voor de kinderen uit de
peutergroep.

Schoolfotograaf
Normaliter staat de schoolfotograaf aan het begin van het schooljaar
gepland. Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om dit aan het einde
van het schooljaar te plannen. De Corona-maatregelen zijn hierop van
invloed, maar ook het feit dat de groepen 1 en 2 nog aangevuld worden
met instroomleerlingen. Zo staan ook de jongere kinderen op een
groepsfoto. De schoolfotograaf komt nu op woensdag 19 mei 2021.

Actviteitenmagazine
Binnenkort verschijnt onze nieuwe ‘Actviteitenmagazine’, met hierin weer
alle belangrijke informatie en data. Deze data corresponderen met de
informatie die u voor de zomervakantie hebt ontvangen, met betrekking
tot vakanties en vrije dagen.
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Onderbouwgebouw
Het onderbouwgebouw heeft een flinke metamorfose ondergaan. In de hal en de BSO liggen nieuwe
vloeren, alle muren, deuren en palen zijn geverfd in kleuren vanuit de huisstijl en daarnaast zijn alle
toiletten vervangen en/of opnieuw betegeld. De bijgevoegde foto’s bieden een klein inkijkje in wat u
allemaal moet missen, omdat u het gebouw niet in mag. Tevens hangen er in beide gebouwen bij
iedere ruimte nu bordjes voorzien van opdruk.
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Interne begeleiding
Start van het schooljaar
We zijn gelukkig goed gestart in het nieuwe schooljaar. Natuurlijk wel met de nodige aanpassingen,
we stellen ons er op in dat het nog wel even kan duren. Daar komt bij dat leerlingen en leerkrachten
die klachten hebben, eerder thuis blijven. Dat maakt het geheel kwetsbaar en niet te voorspellen.
Eind vorig schooljaar hebben we besloten de eind-toetsen van Cito uit te stellen tot na de
zomervakantie. In september 2020 gaan we de Cito-toetsen afnemen, dit zijn de E-toetsen voor
groep 3 t/m 7 (deze leerlingen zitten nu in groep 4 t/m 8).
We zijn benieuwd wat we met elkaar de afgelopen periode met ons onderwijs bereikt hebben. Citotoetsen zijn landelijk genormeerde toetsen, die we hanteren om uw kind goed te kunnen volgen.

De toetsen worden afgenomen in de volgende weken: week 39 en 40
In september wordt ook de technische leesvaardigheid van kinderen in groep 4 t/m 8 getoetst door
middel van AVI-lezen (teksten) en/of DMT- lezen (woorden lezen). Wat kunt u als ouders doen? U
hoeft niet meer dan wat normaal is te doen. We verzoeken u wel vriendelijk om geen afspraken te
maken met de tandarts/de orthodontist etc. onder schooltijd in deze weken.
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Onderstaand stukje is voor de kinderen:
De mensen die deze toetsen samenstellen, kennen je helemaal niet. Ze
weten niet dat je betrouwbaar bent, lief, aardig, zorgzaam en attent en
dat je elke dag probeert goed je best te doen.
Dus kijk na de toetsen tevreden naar je resultaten en wees er trots op,
maar onthoud vooral dat er heel veel manieren zijn om slim te zijn en
een goed mens.
Marja van Wieren (intern begeleider Kindcentrum De Wel)

Medezeggenschapsraad
We zijn weer begonnen met z’n allen! Afgelopen maandag 24 augustus jl. hebben we als MR ook
weer onze eerste MR vergadering gehad van dit schooljaar. Het was erg fijn elkaar weer te spreken
op 1,5 meter en we hadden een volle agenda. Erg verheugd waren we met het bericht dat Karin
Huizenga in de vergadering liet weten dat ze erg graag als nieuw MR lid wilde beginnen. Geweldig
nieuws en Karin nogmaals; Van harte welkom! Karin stelt zich graag aan jullie voor in deze
nieuwsbrief.
Als MR hebben we wederom kunnen ervaren dat het kindcentrum goed nadenkt over de invulling in
deze bijzondere tijden. Zo heeft elke ouder informatie ontvangen in de Corona-update waarin
duidelijk wordt gecommuniceerd hoe we het samen gaan doen in de komende tijden.
Geen algemene ouderavond
Op de agenda stond ook de algemene ouderavond, waarin we o.a. elk jaar de formele stukken
passeren zoals bijvoorbeeld het MR jaarverslag. Anders dan voorheen is de ouderavond gepland in
het begin van het schooljaar en niet halverwege. Gezien de huidige situatie is het zo dat de
ouderavond dit jaar helaas geen doorgang kan vinden. Wel zullen we iedereen de stukken zoals het
MR jaarverslag sturen zodat een ieder hiervan weer op de hoogte gesteld is.
Ondanks het ontbreken van de ouderavond dit jaar is het natuurlijk goed om met elkaar in gesprek te
blijven. Mochten er vragen zijn dan is de MR te bereiken via mrdewel@trefonderwijs.nl. Laten we er
samen een mooi schooljaar van maken!
Met vriendelijke groet,
De MR

Medezeggenschapsraad: even voorstellen
Hallo ouders,
Als nieuw lid binnen de MR zal ik mij even voorstellen.
Ik ben Karin Huizenga, getrouwd met Jacob en wij hebben 4 kinderen op de Wel.
Jorn in groep 8, Levi in groep 7, Sylvia in groep 5 en Ilana in groep 3.
Sinds december 2019 wonen wij in het mooie Nijeveen. Wij zijn afkomstig uit de provincie
Groningen. Eind dit jaar/begin volgend jaar mogen we nog een keer onze dozen pakken, want dan
hopen we dat ons huis klaar is aan de Ryge (nieuwbouw Nijeveen).
Na het lezen van de oproep voor nieuwe MR-leden ben ik gaan nadenken of dat wat voor mij is. Al
tijdens de eerste vergadering had ik het gevoel: 'dit past bij mij'.
Ik vind het leuk en interessant om te weten waarom dingen gaan zoals ze gaan en hoe die tot stand
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gekomen zijn. Juist ook omdat we 4 kinderen op school hebben leek het mij leuk om een bijdrage te
leveren aan het wel en wee op de Wel!
Naast het werk in ons gezin heb ik een baan in de Thuiszorg. Mijn werkgebied is Haveltermade en
Nijeveen. Je kunt mij dan ook in het dorp op de fiets of in de auto tegenkomen met een blauwe
Buurtzorg uitrusting ;-)
Ik kijk uit naar deze vrijwillige functie binnen de MR.
Groet, Karin Huizenga

Nieuws uit de groepen
Kinderopvang:
Beste ouders, verzorgers en collega’s,
Na ruim 5 jaar, met heel veel plezier, bij Pluskinderopvang te hebben gewerkt, heb ik besloten
afscheid te nemen van mijn lieve, ondeugende en ontroerende peuters. Ik zal ze zeker missen,
evenals mijn collega’s en de praatjes met de ouders, maar ik ga mijn focus leggen op ons eigen
bedrijf, Camping en Familiehuis De Drenthse Roos, wat ondanks Corona, steeds meer gevonden
wordt en dat is natuurlijk super fijn!
Ik wil alle ouders bedanken voor het vertrouwen wat jullie in mij hadden, jullie brachten jullie
mooiste bezit naar mij en mijn collega’s en wij probeerden ze dan voor te bereiden op de
basisschool, wat best goed lukte 😉 en soms een hele uitdaging was 😅, maar dat was waar ik juist
voldoening in vond. Ook ben ik best trots dat het op De Wel zo gegroeid is. Ik heb het vanaf het begin
meegemaakt en dat maakt dat ik me erg betrokken voel en trots dat er al zoveel kinderen in alle
groepen lopen die bij ons hebben gespeeld.
Lieve kinderen, collega’s, ouders en verzorgers; De donderdag voor de herfstvakantie (donderdag 8
oktober a.s.) neem ik afscheid.... Geniet van het leven en van elkaar! Tot ziens! Juf Barbara❤️

Babygroep
Wat een groei maken we mee op de babygroep: er zijn en
komen veel nieuwe baby’s. Dat is ontzettend leuk. We
starten met het thema ‘Welkom’, verven handjes en
zingen goedemorgen met elkaar.
De baby’s en dreumesen krijgen buiten een nieuw plekje
om te spelen, de aanbouw is in volle gang! Zodra het af is,
laten we het mooie resultaat graag zien!
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Peutergroep
Na de vakantie is de peutergroep gestart met het
thema ‘Welkom’. Bij dit thema kijken we extra goed
naar onze dagritmekaarten, zingen en herhalen we
veel liedjes en doen we balspelletjes in de kring om
elkaars namen te leren. Ook zingen we een liedje
om elkaars namen te leren:
‘Dag … ,
Wat fijn jou weer te zien,
Wie zit er naast jou,
Weet je dat misschien?’
Ook op de peutergroep verven we handjes, Raai, de
pop en de juffen doen ook mee! Dat wordt al een
mooie, lange slinger.
VSO/BSO
Er is een nieuwe bouwhoek in de centrale hal gekomen! Allemaal nieuwe materialen, zoals platen,
langwerpige- en schuine blokken. De mooiste creaties worden er gemaakt.
Ook zijn we volop aan het knutselen, er zijn nieuwe knutselmaterialen gehaald en die vallen goed in
de smaak. Vooral de glitters, tape en het gouden papier vinden de kinderen erg leuk om mee te
knutselen.
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Zomervakantie
Nog even een korte terugblik naar de zomervakantie. Omdat de vakanties dit jaar allemaal anders
verliepen hadden we in de vakantie het thema ‘op de camping’ op de Wel! Wat hebben we het leuk
gehad op onze camping.
Er is een workshop geweest waarbij we onze eigen tipitent maakten. Met stokken en stof gingen we
aan de slag. Een grote tipi maakten we samen en ook hadden we ieder onze eigen kleine tipitent.
Daarnaast hebben we broodjes gebakken op een echt kampvuur, speelden we badminton, bliezen
we bellen met sokken en nog veel meer! De laatste weken, met het warme weer, speelden we veel
met water.
Op onze facebookpagina ‘Pluskinderopvang Meppel’
is ook een leuk filmpje te vinden over de vakantie
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Groepen 1 en 2:
Wat fijn dat we weer met z’n allen begonnen
zijn. De eerste schoolweken van het jaar
zullen in het teken staan van: ‘De Gouden
Weken’. Tijdens deze weken zullen we
aandacht besteden aan groepsvorming en we
willen ervoor zorgen dat iedereen zich fijn
voelt op school en in de klas. Dit doen we
door allemaal verschillende werkvormen toe
te passen en door met elkaar groepsregels te
bedenken. We hopen dat we een super fijn
jaar met z’n allen mogen hebben.
Wat nog leuk is om te vermelden. In de
zomervakantie is het kleutergebouw ook deels aangepakt. We hebben een nieuwe vloer in de hal
gekregen en een hele nieuwe bouwhoek. Hier wordt ook al druk in gespeeld.

Groep 3:
Groep 3 is ook alweer begonnen, op de eerste dag veel gespannen
gezichten. Aan het einde van de de dag zei een jongetje tegen de juf: juf,
groep 3 is helemaal niet zo spannend, het is best leuk! We zijn begonnen
met het leren lezen. De kinderen kennen al een aantal letters en kunnen
al woorden lezen als: rik, daan, den, ren en aan. Heel knap van ze! Ook
werken wij veel aan groepsvorming en samenwerking, een voorbeeld
hiervan is dat de kinderen met behulp van hoepels aan de overkant
moesten komen, zonder de grond aan te raken. Je had pas gewonnen als
je hele team aan de overkant was. Leuk om te zien wat er allemaal
bedacht werd om samen de overkant te bereiken!
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Groep 4/5:
De zomervakantie is voorbij en groep 4/5 is van start gegaan in hetzelfde lokaal als vorig jaar, alleen
nu een jaartje verder. Voor de kinderen is het even wennen. Het weer omgaan met elkaar en met de
nieuwe juffen. Daarom besteden we de eerste weken veel aandacht aan groepsvorming. Dit doen we
door allerlei spelletjes en opdrachten, zodat iedereen zich fijn voelt in de klas. Samen bedenken we
ook de groepsregels.
Nieuw in groep 4/5 is dat ook deze groepen nu met Snappet werken. In de bovenbouw was dit al het
geval. Snappet is een digitaal programma voor het rekenonderwijs. De kinderen zijn heel enthousiast.
We hopen op een fijn jaar met elkaar!

Groep 6:
In groep 6 zijn wij het schooljaar goed begonnen. Samen zijn
wij bezig om elkaar beter te leren kennen.
Dit doen wij doormiddel van spelletjes, vragen en leuke
opdrachten. We maken plezier en bespreken de dingen die
anders zouden kunnen, zodat we een fijn schooljaar gaan
hebben met elkaar.
Ook zijn wij voorzichtig begonnen met het schoolwerk.
Nieuw dit jaar is Snappet. De kinderen hadden al snel door
hoe dit programma werkt en zijn super enthousiast.
Op de foto zien jullie hoe wij met elkaar een 6 gaan maken.
Tijdens deze opdracht mochten wij niet
praten.....Samenwerken is belangrijk. Je hebt elkaar nodig.
Het is de groep gelukt om een mooie 6 te krijgen, Super!

Groep 7:
Wij zitten nu in groep 7. We hebben de eerste week over onze
vakantie gepraat en getekend. Ook zijn we bezig geweest met een
verjaardagskalender en een boekenlegger. Dit is ons eerste jaar dat
we een leesbord en een leeshoek hebben. In de leeshoek kan je een
stripje lezen.
Op het leesbord kan je dingen kiezen bijvoorbeeld een eigen
leesplek.
Soms doen we aan het eind van de middag Just dance.
In de tweede week hebben wij een striptekening gemaakt met onze eigen foto, omdat we met taal
thema Strips hebben.
Groetjes Emma & Daniek
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Groep 8:
De kinderen van groep 8 zijn begonnen aan hun laatste schooljaar op de
basisschool. De eerste weken werken we aan groepsvorming om weer aan
elkaar te wennen en elkaar nog beter te leren kennen. Dit doen we met
gesprekken en oefeningen van de ‘Gouden Weken’ en de Kanjertraining.
Tijdens de lessen van de kanjertraining zijn we begonnen met het thema
‘Doe jezelf’. Hoe doe jij als je jezelf bent? Welke kwaliteiten zie je dan?
Op de foto’s is te zien hoe de kinderen samenwerken bij de verschillende
opdrachten. Er wordt goed gewerkt en daar zijn we erg trots op! We gaan er
samen een mooi jaar van maken met elkaar!

In september zijn de volgende leerlingen, juf en meester jarig:

02-09
04-09
06-09
08-09
14-09
15-09
16-09
17-09
28-09

September
Maartje
Mayghen
meester Jan
Hendrika
juf Debora
Thije
Aaron
Leonie
Sifra
Levi

Groep 6
Groep 1/2b
Groep 7
Groep 5
Groep 4/5
Groep 1/2b
Groep 7
Groep 3
Groep 4
Groep 7

“Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen.”
-Gertraude BeeseHet Schoolbelletje verschijnt eens per maand
© Kindcentrum De Wel
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