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

Van de directietafel 
 
Het einde van het jaar is in zicht. Een goed moment om terug 
te blikken en de balans op te maken, maar eigenlijk heb ik 
daar helemaal geen zin in. Ik schat in dat het woord van het 
jaar iets te maken zal hebben met ‘Corona’ en daar heb ik 
mijn buik vol van. Van pepernoten ook, maar dat is een ander 
verhaal.  
 
Ik stel mij zo eens voor dat we na verloop van tijd in 2021 
weer ‘normaal’ kunnen doen. Natuurlijk blijven we op afstand 
en doen we voorzichtig, maar wellicht kunnen we elkaar weer 
ontmoeten. Dat is wat we missen in deze tijd. We kunnen 
Sinterklaas niet groots binnenhalen en de mooie Kerstviering -
vorig schooljaar voor het eerst met het hele kindcentrum in 
de kerk- kunnen we nu even geen vervolg geven.  
 
Wat ik zelf mis zijn de ‘koffieochtenden’. Gewoon een kopje 
koffie of thee en samen met ouders praten over een 
specifieke groep, de ontwikkelingen en het kindcentrum. Ik 
zie ernaar uit dat in het nieuwe jaar weer te kunnen 
oppakken. Maar eerst nog even volhouden, waakzaam 
blijven, op elkaar letten en door de zure appel heen bijten: 
die zal toch wel een keer op zijn? 
 
Vanaf deze plaats wens ik u in ieder geval fijne  
feestdagen en een goed en gezond 2021! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
 
Week 49 (30/11 - 04/12) Dat belooft wat  
Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10 en Lucas 1: 5-25 
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij dat het weer licht zal worden: er word een 
kind geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke God’ genoemd zal worden. Uit de familie van 
David zal iemand voorkomen die vrede zal brengen. Dat belooft wat! In de tempel brengt de priester 
Zacharias een offer. Een engel vertelt hem dat hij een zoon zal krijgen die de mensen zal 
terugbrengen bij de Eeuwige. 
 
Week 50 (07/12 - 11/12) Hoog bezoek  
Lucas 1: 26-80  
Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Hij zal Jezus heten 
en de zoon van de Allerhoogste zijn. Na dit bijzondere bericht gaat Maria op bezoek bij haar tante 
Elisabet. Elisabet vindt het heel bijzonder dat de moeder van de Heer bij haar op bezoek komt. 
 
Week 51 (14/12 - 18/12) Kom mee naar Betlehem  
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20  
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl zij nog niet getrouwd zijn. Maar een 
engel vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria. Als Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt 
Jezus geboren. Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een voerbak. 
 
Week 01 (04/01 - 08/01)  
Ik wijs je de weg Matteüs 2: 1-23  
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Een ster wijst hen de 
weg. Ook Jozef en Maria hoeven hun weg niet zelf te vinden: een engel vertelt dat ze naar Egypte 
gaan. Later vertelt de engel hen ook dat het veilig is en dat ze weer terug kunnen. 
 

Uit de informatiegids: Informatievoorziening  
 
Een goede communicatie met ouders vinden wij van groot belang. We hebben een aantal vaste items 
waarmee wij met u communiceren: 

• Activiteitenmagazine: aan het begin van ieder schooljaar alle relevante informatie; 

• Nieuwsbrief: eenmaal per maand met nieuws en informatie; 

• Website: altijd snel en overzichtelijk een overzicht van 
belangrijke informatie;  

• Parro: in geval van groeps- of leerlinggebonden zaken 
maken we gebruik van deze app voor smartphones.; 

• E-mail: in sommige gevallen van algemene zaken krijgt u 
een e-mail; 

 
Algemeen nieuws 

Vervroegde Kerstvakantie? 
Mogelijk wordt de Kerstvakantie met een week vervroegd. De beslissing hierover wordt op dinsdag 8 
december a.s. kenbaar gemaakt op de Landelijke persconferentie. Een vervroegde Kerstvakantie 
betekent overigens niet een week ‘extra’ vakantie, maar een week afstandsonderwijs.  Hoewel we 
van uit gezondheidsoverwegingen begrijpen dat een dusdanig besluit genomen kan worden, zien we 
het liefste dat de Kerstvakantie niet vervroegd wordt.  
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Swim2Play 
Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan Swim2Play. In overleg met de Medezeggenschapsraad 
(MR) en de organisatie van het project vanuit Bad Hesselingen te Meppel, zien we geen bezwaar om 
niet deel te nemen. Het busvervoer wordt georganiseerd door de Ouder- Activiteitencommissie 
(OAC) en deze week wordt het rooster bekend gemaakt aan alle ouders/verzorgers in een specifiek 
schrijven. Alle leerlingen kunnen deelnemen, dus ook de leerlingen zonder een zwemdiploma. 

 
Sinterklaasviering vrijdag 4 december a.s. 
Evenals andere jaren komt Sinterklaas dit schooljaar weer naar De Wel. Door toedoen van het 
Corona-virus is het niet mogelijk om hem en zijn pieten groots te onthalen: zij zullen al in het 
kindcentrum zijn wanneer de kinderen ’s ochtends komen. Dit schooljaar zullen er roetveegpieten 
meekomen naar het kindcentrum. Hiermee volgen wij de richtlijnen vanuit TrEf onderwijs en de 
landelijke trend vanuit het Sinterklaasjournaal van de NTR.  
De peutergroepen en de groepen 1 t/m 3 komen bij Sinterklaas op bezoek in het speellokaal. 
Uiteraard zullen de groepen op gepaste afstand blijven 
en het programma wordt voorbereid door de 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Hierna zal 
Sinterklaas de overige groepen bezoeken. Tijdens de 
dag wordt er eenmalig ‘Corona-proof’ getrakteerd door 
de OAC. Eten en drinken kan gewoon meegenomen 
worden van huis.  
 

Kerstviering vrijdag 18 december a.s. 
De Kerstviering vindt dit schooljaar plaats in de eigen groep. Aan het begin van de ochtend zal er een 
gezamenlijke viering zijn, waarna er tijdens de rest van de ochtend tijd is voor leuke activiteiten. Eten 
en drinken voor de eerste pauze kan gewoon meegenomen worden van huis. Om 12.00 uur zijn alle 
kinderen vrij en is het Kerstvakantie. De kinderen mogen netjes gekleed naar het kindcentrum 
komen.   
 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NOC) 
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek Onze school legt 
in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens 
zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met 
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor 
belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de 
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons 
helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland 
helpt verbeteren. De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de 
ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving 
worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar 
zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen 
herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De 
verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, 
volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere 
statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw 
eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van 
uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor 
onderzoek. Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze 
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gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid 
van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te 
verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en 
moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde, omdat het om toetsgegevens 
gaat. U moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. 
 

Kindsupport Meppel 
In deze donkere coronatijd, zijn er veel gezinnen die het financieel moeilijk hebben of krijgen. Zoals u 
wellicht bekend is, helpt Kindsupport Meppel kinderen die in Meppel wonen en waarvan de ouders 
het financieel moeilijk hebben om binnen- en buitenschoolse activiteiten te vergoeden. 
Bijgevoegd de link die via Youtube naar een voorlichtingsfilmpje leidt.  
 

https://youtu.be/he7pWHc8nZw 

 

Interne begeleiding 

 
Per 1 januari 2021 heb ik een nieuwe baan als intern begeleider bij basisschool ‘Het Carillon’ in 
Zwolle. Ik zie het als een mooie uitdaging, maar afscheid nemen voelt altijd dubbel. Ik heb langer dan 
20 jaar gewerkt voor stichting TrEf onderwijs, eerst op ‘De Akker’ in Pesse en nu alweer ruim 9 jaar 
bij Kindcentrum De Wel in Nijeveen, het dorp waar ik vanaf mijn 9e tot mijn 23e jaar zelf opgegroeid 
ben. Ik ben dus ook oud-leerling van De Wel.  
Met veel plezier ben ik groepsleerkracht geweest en daarnaast sinds 2018 intern begeleider, een 
mooie rol, die goed bij mij past. Ik heb 2 jaar hard gestudeerd om mijn Master te kunnen behalen en 
deze zomer ben ik geslaagd. 
In collega Heleen Masteling heb ik een goede opvolger gevonden, ik 
draag mijn werk met een gerust hart aan haar over en als er vragen 
zijn, blijf ik eerst beschikbaar. Heleen, heel veel succes gewenst! 
Op mijn nieuwe school ga ik drie- en een halve dag als intern 
begeleider aan het werk en dat is voor mij heel aantrekkelijk. Voor 
stichting TrEf onderwijs blijf ik dit schooljaar de startende leraren 
begeleiden, ik ben dus nog niet helemaal weg… Ik ga de kinderen, hun 
ouders/verzorgers en mijn collega’s missen en ik wil iedereen 
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, het gaat jullie allen 
goed! 
 
Marja van Wieren (intern begeleider Kindcentrum De Wel) 
 

Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
 
Nieuwe tarieven voor 2021 
Alle klanten van PlusKinderopvang hebben vorige week een e-mail ontvangen met daarin de nieuwe 
tarieven en spelregels voor 2021. 
Nieuw in 2021 is dat de peuterochtenden naar 4 uur gaan. Alle klanten met een peutercontract (POP) 
hebben van ons reeds een toelichting ontvangen. 
Deze week ontvangen de klanten een nieuw aangepast peutercontract, dat goedgekeurd moet 
worden in het ouderportaal. 
Doe dit alstublieft voor 10 december zodat uw peuter ook volgend jaar weer van harte welkom is bij 
Plus. 
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Voor alle ouders geldt, geef het gewijzigde uurtarief (en eventueel de gewijzigde maanduren) zelf 
door aan de Belastingdienst! 
Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice via 0522-726800. 

Babygroep 

We zijn volop bezig met thema ‘Sinterklaas’! Er worden Sinterklazen gemaakt met watten en 
cadeautjes ingepakt met stukken inpakpapier. Het papier kan ook scheuren. We plakken het vast met 
plakband, dat plakt ook aan onze handen, hihi.  
 
Ook is de babytuin af! We willen jullie graag een inkijkje geven in de tuin. Er is een kleine zandbak, 
autobanden om over heen te kruipen, een keukentje, stukje gras en een parcours waarover we met 

een fiets kunnen rijden. Ook staat ons 
Lutje Potje er waar de kinderen in slapen. 
De baby’s en dreumesen spelen er heel 
graag. We zijn er allemaal heel blij mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Peutergroep 
Iedere dag verkleden we ons wel een keer met een pietenmuts of de mantel van 
Sinterklaas. Ook de juffen doen dan mee. In de kring wordt gekeken wat de Sint 
allemaal meeneemt in de stoomboot: pieten, pakjes, wortels en nog veel meer. 
Daarna maken we een stoomboot, hoe ziet die van jou eruit? 
Ook maken we een haardvuur. Eerst zetten we de haard aan op het digibord, we 
kijken welke kleur het vuur heeft. Het vuur beweegt! Daarna maken we het vuur 
na met onze hand of met de kwast. Ondertussen staat de haard te knisperen op de 
achtergrond. Dat is gezellig zeg. 
 
BSO 

Op de BSO zijn we ook vol van Sint en piet. Er wordt op het 
moment veel geknutseld. Er is van een glazen potje een 
piet gemaakt, mét veer erbovenop. Ook ontwerpen we een 
stoomboot met stokjes. Ieder kind heeft zijn eigen idee bij 
de stoomboot. Een met een puntdak of juist met een toren 
erop. Daarna gaan we ons verkleden en spelen we Sint en 
Piet in de gymzaal.  
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• Vrijdag 4 december a.s. komt Sinterklaas naar Kindcentrum De Wel. We vieren dit alleen met 
de peuters/baby’s die er die dag zijn. Hopelijk brengt Sinterklaas iets voor alle groepen mee;) 

• In de week van 14 december a.s. vieren we de hele week alvast een beetje Kerst met alle 
kinderen. Met de baby’s en peuters gaan we een kerst-fruit diner maken;) Dan maken we 
van het fruit moment iets gezelligs met iets lekkers erbij. (de peuterarrangement kinderen 
moeten wel gewoon fruit meenemen.) Met de kinderen van de BSO maken we er elke 
middag iets gezelligs van, met iets lekkers erbij.  

 

Groepen 1 en 2: 
De afgelopen periode hebben we gewerkt over de thema’s 
‘communicatie’ en ‘herfst’. Hierbij zijn weer de mooiste 
werkjes gemaakt. De eindresultaten van de handpoppen, 
(zie het vorige Schoolbelletje) zijn erg leuk geworden. De 
kinderen van groep 2 waren erg trots op het eindresultaat. 
De komende weken staat in het teken van Sinterklaas en 
Kerst. De kinderen zijn al weer helemaal vol van 
Sinterklaas en we zingen dan ook al weer uit volle borst 
alle liedjes mee. We hebben al twee dagen vreemde 
spullen gevonden in de klas. Een slaapzak en een wekker. 
We denken dat dit is van een piet, maar we weten het niet 
zeker. We zijn dan ook erg benieuwd hoe Sinterklaas onze 
school gaat bezoeken. Het wordt vast een gezellige 
periode. 
 

Groep 3: 
 

We hebben de letter au 
geleerd! Om de letter goed te 
onthouden hebben alle 
kinderen die dag een pleister 
op hun hand gekregen waar de 
au opgeschreven was.  
Met rekenen hebben we de afgelopen week met geld 
gerekend, we hebben gepraat over sparen of meteen 
uitgeven, hoe echt  
geld eruit ziet en hoe je kan zien of het geld vals is. Ook 
hebben we buiten een spel gedaan: de kinderen haalden in 

de winkel een kaartje met een plaatje van speelgoed erop en een bedrag: bijvoorbeeld € 8,-. Op het 
plein moesten de kinderen laten zien hoe je kon betalen: 1 briefje van 5 en 3 losse euro's 
bijvoorbeeld. De kinderen kwamen erachter dat je dan echt even na moest denken welk geld er is, 
want je kunt € 8,- niet betalen met 2 briefjes van 4 euro... 
 

Groep 4/5: 
In groep 4/5 zijn we aan het oefenen met zelfstandig werken. Dit was in het begin best lastig. We 
zorgen voor de les begint dat onze spullen klaar leggen. De eerste ronde zijn we zelfstandig en  stil 
aan het werk. De tweede ronde mogen we met elkaar overleggen en vragen stellen. De lessen lijken 
zo wel voorbij te vliegen! Veel kinderen in groep 5 hebben al een boekbespreking gehouden. De 
meesten vinden het erg spannend, maar wat gaat het goed! In het nieuwe jaar gaan groep 4 en 
groep 5 beginnen met de spreekbeurten.  
Op de vrijdag middag werken we met geschiedenis over de Gouden eeuw. We horen verhalen, 
bekijken plaatjes en filmpjes en praten hier samen over. Daarna maken we een quiz. Hier zijn we erg 
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fanatiek in. De eerste les hebben we veel geleerd 
over beroemde schilders zoals Rembrandt en Jan 
Steen. Ook hebben we geleerd wat een stilleven is en 
weten we nu wat het betekent als iemand een 
huishouden van Jan Steen heeft. De tweede les ging 
over het vervoer in de Gouden eeuw, zoals de 
schepen, de koetsen en de trekschuit. Op 11 
december a.s. sluiten we dit project af met de laatste 
les over de Gouden eeuw.  
 

 

Groep 6:  
Een mooi voorbeeld hoe de lesstof terugkomt bij andere vakken of in het dagelijks leven…. 
Tijdens de rekenles een aantal weken terug, zijn wij bezig geweest met vakken op een kaart 
opzoeken. Tijdens deze les  hebben wij de atlas erbij gepakt. 
Deze week kwam tijdens de aardrijkskundeles de plattegrond aan bod. De kinderen hadden direct in 
de gaten, dat ze dit hadden gehad bij de rekenles. Mooi dat ze begrippen herkende en het geleerde 
tijdens het rekenen konden toepassen bij de les van deze week. 

 

Groep 7:  
Op vrijdagochtend hebben we 4x dans van Scala. We doen het 
over de VOC. We dansten in groepjes die je zelf mocht maken. 
Aan het begin gaan we in een cirkel staan en moet je gebaren 
bedenken op muziek. Met de derde les moesten we met 
zintuigen een gebaar bedenken. Bijvoorbeeld met je ogen 
kijken. Aan het einde van de les ga je uitrusten. Dan komt er 
een ontspannen liedje en moet je rustig op de grond liggen.  
Techniek en wetenschap circuit. 
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De eerste les was er een meneer die gaf ons een gastles. Met groep 6 deden we allemaal proefjes. 
Ook hebben we een filmpje gezien hoe een vaccin wordt gemaakt.  
 
Met techniek deden we dingen om te leren over de stroomkring. We hadden een 
bord met puntjes daar kon je dingen op klikken voor de stroomkring en konden we 
ook een lampje laten branden. We gingen in groepjes 
proberen elektriciteit op te wekken. We kregen eerst 
uitleg en daarna mochten we het zelf proberen. 
 
Groetjes Bjorn, Daniek, Milan en Erwin 

 

Groep 8: 
We zijn ontzettend trots op de kinderen van groep 8! De opbrengst van de kinderpostzegels is 
binnen. Er is maar liefst 7,6 miljoen euro opgehaald door 120.000 basisschoolkinderen, waaronder 
onze toppers! 
Met de opbrengst kan Kinderpostzegels de ruim 90.000 kinderen in Nederland die geen veilig thuis 
hebben, helpen met eigen projecten als Kamer voor een Kind en de Warm Welkom Tas. 
We hebben ook dit jaar weer een Gouden Certificaat verdiend! De opbrengst van de klas was maar 
liefst € 2971,-! 
 
Vrijdagmiddag en Scala  
We hebben een wetenschapper op bezoek gehad die 
vertelde over het menselijk lichaam we hadden een paar 
filmpjes en dat vertelde ons veel over het lichaam. Groep 
6 en 7 waren er ook bij. Wij (groep 8) gingen een na een 
halfuurtje naar scala, groep 6 en 7 bleven. 
Om 1 uur in de middag gaat groep 8 naar scala. We krijgen 
4 weken les van scala. De lessen gaan over beweging en 
dans op een VOC schip. De lerares heeft op de muziek 
danspasjes bedacht. We gingen in groepjes van 4. En 
moesten we poses bedenken als je werkt op een VOC 
schip. Die poses moesten we doen als we klikjes horen 
tussen de muziek door. Om 2 uur gingen we weer terug 
naar de klas en dan zijn we vrij! 
 
Groetjes Jogchum en Anne 
 

  

https://e.kinderpostzegels.nl/1/4/1639/1/PjjNk_4efLvf5EP6wvxxjLLQchyFsi3EZN_mjbH0pQwY7eSB6HyQRMcbm6La5h6-
https://e.kinderpostzegels.nl/1/4/1639/1/wzK93E5DU6G0AKqiie0jbrlQTggwqNCbQK5v8L7zVdxeTLHx89OciywSLLjr01n-
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In december zijn de volgende leerlingen en juffen jarig:    
   

                                                           December 
04-12 Silke  Groep 1/2a 

06-12 Renze Groep 5 
09-12 Bjorn  Groep 7 

 Sven Groep 7 
11-12 Jorn Groep 8 

 Lieke  Groep 8 
16-12 Daniël Groep 5 

17-12 Mette  Groep 8 

19-12 Joost Groep 8 

24-12 Rick  Groep 4 
25-12 Ruben Groep 4 

27-12 Juf Marja IB + groep 1/2 
 Juf Annet Groep 7 

29-12 Nimda  Groep 1/2b 
 Fileine  Groep 6 

31-12 Famke  Groep 6 

 
          

 
 
 
 

Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 
 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Dos’46 Kerst Korfbaltoernooi 
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Bijlage 2: Jeugdzwemmen 
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Bijlage 3: Buurtgezinnen 
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Bijlage 4: Op zoek naar… 

 


