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Kindcentrum De Wel

Schooljaar 2020-2021
op Kindcentrum De Wel
Ons kindcentrum is voortdurend in ontwikkeling. In de
eerste plaats willen we onze kinderen een veilige en fijne
plaats bieden, waar we met en van elkaar leren. Daarnaast
willen we de kinderen een stevige basis meegeven voor
de toekomst. Onze christelijke identiteit en de daaruit
voorvloeiende waarden en normen zorgen voor stabiliteit.
We weten niet wat de toekomst gaat brengen. Wel weten we welke vaardigheden
van belang zijn. Een kind moet zichzelf goed leren kennen, kunnen samenwerken,
kritisch denken, communiceren, creatief kunnen denken, probleemoplossend
denken en bij dit alles ook nog omgaan met ICT. Omdat we met kinderen werken en
niet met robots, proberen we maatwerk te leveren. We kijken wat bij het kind past.

Burg. Haitsmalaan 7
7948 AE Nijeveen
T 0522 - 49 04 61
kcdewel@trefonderwijs.nl
www.kindcentrumdewel.nl

Visie en missie
We hebben onze visie en missie herschreven zodat we beter weten waarom we
dingen doen. We hoeven als kindcentrum niet overal aan mee te doen, evenals
dat kinderen niet alles moeten kunnen. We gaan ons onderwijs dan ook verder
ontwikkelen door het werken in een onder- en bovenbouw. Zo kunnen we nog
beter tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.
Jan Schaper
Directeur Kindcentrum De Wel
Dit schooljaar zal anders zijn dan we gewend waren. De situatie waarin we ons
bevinden is voor ons allemaal nieuw. We weten niet hoe het coronavirus gaat
ontwikkelen. Daardoor kan het zijn dat er bepaalde activiteiten niet doorgaan.
Via de website, nieuwsbrief of facebook houden wij u op de hoogte. Met elkaar
doen we er alles aan om het schooljaar zo normaal mogelijk te laten verlopen.

www.kindcentrumdewel.nl

Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding
Marijke Bennen
Annerieke van der Staaij
Marieke Tuit

Oudergeleding
Lucas Boelen
Wouter Noort
Vacature
mrdewel@trefonderwijs.nl

Onderwijs en opvang
onder één dak
We willen niet meer spreken van ‘de school’ en ‘de opvang’.
We zijn één kindcentrum en daar zijn we trots op!
Samen zijn we verantwoordelijk voor onze kinderen en werken
we op een herkenbare manier. Samen laten we kinderen
groeien, leren en ontwikkelen op eigen niveau.

Ouder
activiteitencommissie

Bij peuters en kleuters staat spelend leren voorop. De buitenschoolse opvang kenmerkt
zich vooral door ontspanning en spel. Met onze voorzieningen ondersteunen wij ouders
graag in een drukke tijd van werken en kleine kinderen. PlusKinderopvang, onderdeel
van Kindcentrum De Wel, biedt de volgende mogelijkheden:
• Kinderdagopvang van 0 - 4 jaar
• Peuterspeelzaalwerk van 2- 2½ - 4 jaar
• Buitenschoolse opvang van 4 - 12 jaar (voor- en naschoolse opvang)
Wilt u meer weten over de locatie, contractmogelijkheden, flexibele opvang of tarieven?
Kijk dan op www.pluskinderopvang.nl. Hier vindt u ook een rekentool om een indicatie
van de kosten te krijgen. Telefonisch is PlusKinderopvang bereikbaar via 0522 726 800.
Continurooster
Binnen de schoolvoorziening werken we met het ‘Vijf-gelijke-dagenmodel’. Dat betekent
dat de schooltijden op alle dagen en voor alle groepen gelijk zijn. We eten samen op
school onze lunch. Voor ouders en kinderen is dit een rustiger. Alles kan op één locatie.

Leerplicht
Jeanien Faber
Roeleke Hoekman (namens het team)
Rigtje Karssen
Emiel van der Linde
Ranita Matthijsen
Jessica Stens
Patricia Wesselink
Jeroen Wietsma
oacdewel@trefonderwijs.nl

Kinderen mogen naar school
op de dag dat zij vier jaar zijn.
Vanaf vijf jaar is een kind
leerplichtig.
Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders
er verantwoordelijk voor dat hun kind de
school bezoekt en de lessen volgt.
De school is verplicht de afwezigheid van
de leerlingen bij te houden.
Ongeoorloofde afwezigheid wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Team
Afkorting

Naam

Functie/taak

E-mailadres

MB

Marijke Bennen

Leraar

m.bennen@trefonderwijs.nl

AB

Annet Bos

a.bos@trefonderwijs.nl

BD

Bea Driezen

RH

Roeleke Hoekman

Leraar
Leraar, Onderbouwcoördinator,
Taalcoördinator, ICT coördinator
Leraar

DL

Debora van Laar

Leraar

d.vanlaar@trefonderwijs.nl

IP

Irma Post

Onderwijsassistent

n.v.t.

NR

Nicky Rook-Schurink

Leraar

n.rook@trefonderwijs.nl

JS

Jan Schaper

Directeur

j.schaper@trefonderwijs.nl

ASB

Anja Seijdell-van Buiten

a.seijdell@trefonderwijs.nl

RS

Riëtte Smit-Plender

AS

Annerieke van der Staaij

Leraar
Leraar, Waarnemend directeur,
Taalcoördinator
Leraar

MDB

Marijke de Boer

Conciërge

n.v.t.

MT

Marieke Tuit

Leraar, Vertrouwenspersoon

m.tuit@trefonderwijs.nl

AV

Anouk Veldhuizen

a.veldhuizen@pluskinderopvang.nl

MW

Marja van Wieren

RZ

Rianne Zakhir-Fekker

Locatiecoördinator opvang
Leraar, Intern begeleider,
Rekencoördinator
Leraar, Bovenbouwcoördinator
Rekencoördinator, ICT coördinator

b.driezen@trefonderwijs.nl
r.hoekman@trefonderwijs.nl

r.smit@trefonderwijs.nl
a.vanderstaaij@trefonderwijs.nl

m.vanwieren@trefonderwijs.nl
r.zakhir@trefonderwijs.nl

Groepsindeling schooljaar 2020-2021
Groep 1/2 a

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

RH

RH

NR

NR

RH/NR

Groep 1/2 b

MB

MB

MW

MW

MB

Groep 3

BD

BD

ASB

ASB

BD

Groep 4/5

ASB

ASB

DL

DL

DL

AS

Groep 6

AS

AS

Groep 7

AB

AB

IP

IP

IP

IP

Groep 8

RZ

RZ

RZ

RS

MT

MT

JS

AB

‘Lekker
in je vel op
De Wel’

RS

Absentie

Verlof
Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen
voor:
• verhuizing van het gezin
• huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
• ambtsjubileum van ouders of grootouders
• andere gewichtige omstandigheden
In uitzonderlijke gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de
reguliere schoolvakanties. Hiervoor dient u toestemming te krijgen van de directeur.
Een aanvraagformulier voor verlof kunt u bij de directeur verkrijgen.

Ook dit schooljaar zijn er weer
‘koffieochtenden’ waarbij
beurtelings ouders worden
uitgenodigd om met de directeur
in gesprek te gaan. De ouders
van de verschillende groepen
worden driemaal per
schooljaar uitgenodigd.

Schooltijden
Groep 1 t/m 8 - maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur.

Gymtijden
Groep

Wanneer

Waar

Groep 1 en 2

Maandag en donderdag

In de speelzaal

Groep 3 t/m 8

Maandag en donderdag

Sporthal De Eendracht

Peutergym vindt plaats
in het speellokaal van
9.00 - 10.00 uur.

Peutergym

Gezond bewegen en wennen aan de basisschool
Dit schooljaar verzorgt juf Ingeborg Hoge de peutergym. Zij laat peuters ervaren hoe leuk het is om te bewegen door middel van
klimmen, klauteren, met de bal spelen, dansen, springen en nog veel meer! Peutergym vindt plaats op de maandagen. Er zijn geen kosten
aan verbonden en opgave is niet nodig. Iedereen is welkom! De exacte data staan in de kalender.

Vakanties en vrije dagen
Als een kind ziek is, later
komt of om andere redenen
niet naar school kan, moet
de school voor schooltijd op
de hoogte worden gebracht.
Dit kan telefonisch via
0522 - 49 04 61.
Als een kind zonder melding
afwezig is dan nemen we zo
snel mogelijk contact op
met de ouders.

Herfstvakantie

12 t/m 16 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Studiedag + Voorjaarsvakantie

19 t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

Tweede Paasdag + studiedag

5 en 6 april 2021

Meivakantie

3 t/m 14 mei 2021

Hemelvaartsdag + vrijdag

valt in de meivakantie

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus 2021

Studiedagen team

19 en 28 oktober 2020, 19 februari 2021,
6 april 2021, 28 juni 2021

Middag voor een vakantie

18 december 2020, 9 juli 2021 (12.00 uur vrij)

Elfstedentocht

nnb

Dag na Avondvierdaagse

nnb (10.30 uur beginnen)

Baaldag

Eenmalig opnemen, in overleg met de directeur

Activiteiten
kalender
augustus
Eerste schooldag

7

24

MR vergadering

25
28

17

3
9
11

september

oktober

Koffieochtend groep 8

2

8

Omgekeerde oudergesprekken

7

Koffieochtend groep 3

Informatieavond

10

Omgekeerde oudergesprekken

9

Afsluiting Kinderboekenweek

Speelgoedochtend peuters en kleuters

14

Peutergym

19

Studiedag: alle leerlingen vrij
Peutergym

15

Koffieochtend groep 7

20

Koffieochtend groep 1/2 b

21

Start Cito-afname groep 3 t/m 8

22

MR vergadering

23

Koffieochtend groep 6

26

Koffieochtend groep 1/2 a

25

Speelgoedochtend peuters
en kleuters

27

Algemene Ouderavond

28

Koffieochtend groep 4/5

28

Studiedag TrEf onderwijs:
alle leerlingen vrij

30

Start Kinderboekenweek

30

Speelgoedochtend peuters en kleuters

november

Koffieochtend peutergroepen
Facultatieve ouder- en
kindgesprekken
Facultatieve ouder- en
kindgesprekken

december
Sinterklaasviering

1

14

Peutergym

11

16

Kerstviering

25
29

4

16

Peutergym

18

Opa en oma spelletjesochtend

27

Speelgoedochtend peuters
en kleuters

25

Eerste Kerstdag

26

Tweede Kerstdag

31

Oudejaarsdag

Einde Cito-afname groep 3 t/m 8

januari

Nieuwjaarsdag
MR vergadering
Peutergym
Start Cito-afname groep 3 t/m 8
Speelgoedochtend peuters en
kleuters

memo

AVG wetgeving
Tref onderwijs verwerkt van alle leerlingen persoonsgegevens. Bij het verwerken
van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij zullen niet meer
gegevens verwerken dan nodig is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Tref onderwijs vindt een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving.
Voor een uitgebreide privacyverklaring en het ‘beleidsplan informatiebeveiliging en privacy’ verwijzen wij naar de website trefonderwijs.nl.

februari

Schoonmaakavond L t/m Z

1

5

Einde Cito-afname groep 3 t/m 8

12

Rapport mee

2

16
18
19

Verplichte ouder- en
kindgesprekken
Verplichte ouderen kindgesprekken
Studiedag: alle leerlingen vrij
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Peutergym

2

3

Koffieochtend groepen 1 en 2

4

Eerste Paasdag

4

MR vergadering

5

Tweede Paasdag

15

Koffieochtend groepen 6, 7 en 8

6

Studiedag: alle leerlingen vrij

23

Koffieochtend groepen 3, 4 en 5

13

MR vergadering

26

Speelgoedochtend peuters
en kleuters

20
22

mei

april

juni

Goede Vrijdag

Facultatieve ouder- en
kindgesprekken
Facultatieve ouder- en
kindgesprekken

23

Koningsspelen

27

Koningsdag: alle leerlingen vrij

30

Speelgoedochtend peuters
en kleuters

juli

Facultatieve ouder- en
kindgesprekken
Speelgoedochtend peuters
en kleuters

Dodenherdenking

2-4

Schoolkamp groep 8

1

5

Bevrijdingsdag

7-10 Avondvierdaagse Steenwijk

2

13

Hemelvaartsdag

10

MR vergadering

5

Schoonmaakavond A t/m K

17

Peutergym

15

Koffieochtend groepen 1 en 2

6

Kijken in de nieuwe groep

19

Schoolfotograaf

16

VVN Verkeersexamen

7

Afscheid groep 8

23

Eerste Pinksterdag

18

Einde Cito-afname groep 3 t/m 7

9

Laatste schooldag: 12.00 uur vrij

24

Tweede Pinksterdag

21

Peutergym
Koffieochtend groepen 3, 4 en 5

28

Sportdag

23

Koffieochtend groepen 6, 7 en 8

31

Cito-afname groep 3 t/m 7

25

Speelgoedochtend peuters
en kleuters, Rapport mee

28

Studiedag: alle leerlingen vrij

29

Facultatieve ouder- en
kindgesprekken

30

Schoolreizen groep 1 t/m 7

4

www.kindcentrumdewel.nl

