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

Van de directietafel 
 
Ik ben met alle liefde vader van twee kinderen (4 en 5 jaar 
oud) en heb veel plezier in mijn werk als directeur. Toch blijkt 
opnieuw dat deze beide ‘rollen’ lastig zijn te combineren 
tijdens de tweede lockdown. Laat ik het positief brengen: mijn 
leven is momenteel ‘lekker dynamisch’. 
 
Van protocollen schrijven naar sneeuwpoppen knutselen, van 
noodopvang inventariseren naar assisteren tijdens de online 
lessen van mijn kinderen, van schoonmaak regelen voor twee 
gebouwen naar schoonmaak regelen voor twee paar billen.. Ik 
ga van hot naar her en ik ben zeker weten niet de enige. Zelfs 
niet in huis, want mijn vrouw doet keurig mee tussen het 
online lesgeven door. 
 
Het is een worsteling en bijna niet te doen. Daarom begrijp ik 
vele ouders die hetzelfde ervaren en ben ik jaloers op die 
ouders die deze tijd geen problemen hebben. Ik pleit er dan 
ook voor dat de basisscholen en kindcentra niet meer 
gesloten worden. En dan hebben we het nog niets eens gehad 
over kansenongelijkheid of eventuele achterstanden.  
Dat bewaar ik voor een volgende nieuwsbrief! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
 
Week 02 (11/01 - 15/01) Hier moet ik zijn 
Lucas 2: 21-52 
Als Jezus pas geboren is, nemen zijn ouders hem mee naar de tempel. Simeon en de oude Hanna 
herkennen het kind als de Messias die komen zou. Later, als Jezus twaalf jaar is, gaan ze nog een keer 
naar de tempel. Op de terugweg missen zijn ouders hem. Ze vinden hem terug in de tempel, het huis 
van zijn vader. 
 
Week 03 (18/01 - 22/01) Wat kies jij? 
Lucas 3: 1-18, 21-22 en 4: 1-13 
Johannes de Doper laat mensen kiezen: een leven voor jezelf of een leven voor de Heer. Veel mensen 
komen door hem tot inkeer. Ook Jezus moet kiezen, als hij in de woestijn op de proef wordt gesteld 
door de duivel. Hij kiest ervoor om te luisteren naar de stem van de Eeuwige, de stem van het echte 
leven. 
 
Week 04 (25/01 - 29/01) De kracht in jou 
Lucas 4: 14-39 
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat er iemand zou komen die blinden zou laten zien 
en onderdrukte mensen vrijheid zou geven. Jezus leest het voor en zegt erachteraan: ‘Die woorden 
gaan nu in vervulling.’ Zijn stadgenoten kunnen zich niet voorstellen welke kracht in Jezus werkt. 
In Kafarnaüm komt Jezus een man tegen die beheerst wordt door een andere kracht: een boze geest. 
Jezus verjaagt die boze geest. De man wordt weer zichzelf. 
 

Uit de informatiegids: Zorg Advies Team 
Leerlingen kunnen problemen in hun ontwikkeling hebben, problemen 
met leren, met hun gedrag of er zijn problemen thuis. Deze problemen 
kunnen worden aangepakt door verschillende specialisten, die tips en 
adviezen kunnen geven. Wanneer zij samenwerken en regelmatig bij 
elkaar komen onder leiding van de zorgcoördinator, is dat een Zorg 
Advies Team (ZAT). Er ontstaat zo een goede afstemming tussen 
professionals voor thuis en het kindcentrum.   
Bij ons in het kindcentrum bestaat dit team uit de jeugdarts en de 
jeugdverpleegkundige van de GGD, de schoolmaatschappelijk werker van Welzijn 
Mensenwerk en de intern begeleider. Zo nodig kunnen ook andere zorgmedewerkers 
aanschuiven. Als een kind besproken wordt in het Zorg Advies Team is dat altijd in overleg met de 
ouders.  
 

Corona-update 
Na de Kerstvakantie zijn wij gestart met het aanbieden van afstandsonderwijs voor alle leerlingen. Zo 
wordt er gewerkt met een online weektaak waarbij er meerdere instructie- en interactie momenten 
per week zijn. Daarnaast bieden we in een uiterste situatie noodopvang aan voor ouders/verzorgers 
met een cruciaal beroep en kinderen die veel moeite hebben met thuisonderwijs. Teamleden werken 
zoveel als mogelijk thuis en dragen een steentje bij door eenmaal per week mee te draaien in de 
noodopvang. Ook de invalleerkrachten (in verband met de afwezigheid van juf Anja en juf Marijke) 
zijn actief in de noodopvang, waar we erg blij mee zijn.  
Helaas is nog niet bekend tot wanneer deze periode van afstandsonderwijs duurt. Hoewel maandag 
25 januari a.s. genoemd is als datum van een mogelijke herstart, worden door het kabinet eerst de 
onderzoeken afgewacht met betrekking tot de Britse variant van het Corona-virus. We hopen onze 
ouders/verzorgers later deze week te kunnen informeren over de herstart.   
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Algemeen nieuws 
 
Kerk- en schooldienst 
Normaliter vindt eind januari de Kerk- en schooldienst plaats. In deze situatie is dit niet mogelijk. We 
hebben als team een alternatief overwogen, door met de kinderen samen een ‘dienst’ op te nemen 
en te monteren als geheel. Nu we overgestapt zijn op afstandsonderwijs is dit geen optie. We hopen 
de Kerk- en schooldienst volgend schooljaar weer te mogen meemaken. 
 

Versiercommissie 
De versiercommissie is dringend opzoek naar nieuwe leden!  
Lijkt het jou leuk om een aantal keren per schooljaar de beide 
gebouwen te versieren? Meld je dan aan middels een email naar 
j.schaper@trefonderwijs.nl  

 
Vacature conciërge  
Momenteel is Marijke de Boer onze conciërge. Echter heeft zij besloten om na voltooiing van het 
jaarcontract te stoppen met haar werkzaamheden op De Wel. Hoewel we dit erg jammer vinden, 
begrijpen we deze keuze volledig gezien Marijke haar andere bezigheden in het dagelijks leven. We 
zijn dan ook per 1 april 2021 opzoek naar een nieuwe conciërge en de vacature is als bijlage 
opgenomen in deze nieuwsbrief. Bent u of kent u de geschikte kandidaat? Schroom niet te reageren!  

 
ICT 
 

Devices 
Ook tijdens deze periode van afstandsonderwijs krijgen wij te 
maken met problemen die te maken hebben met het minder 
functioneren van een Chromebook of Notebook. De meeste 
problemen kunnen we verhelpen door een device opnieuw 
op te laten starten en belangrijke updates uit te voeren. 
Daarom nogmaals het dringende advies om een Chromebook 
of Notebook helemaal af te sluiten, in plaats van ‘dicht te 
klappen’. Bij het dichtklappen van een device komt het in 
‘slaapstand’ en mist het op den duur belangrijke updates.  
 

Snappet 
De groepen 4 t/m 8 werken voor het vakgebied rekenen met Snappet. Na het ‘dagelijkse werk’ kan er 
gewerkt worden aan leerdoelen en soms worden er ook alleen werkpakketen ingepland. Het is echt 
de bedoeling dat de kinderen die sommen zelfstandig maken, omdat op basis van de uitkomsten het 
niveau wordt bepaald en het programma adaptief handelt. Wanneer een moeilijke som met hulp van 
een ander goed is, worden volgende sommen automatisch moeilijker en dit is andersom ook het 
geval bij een som die fout is. Zo weet het programma op welk niveau het sommen moet aanbieden. 
 

Heutink 
Via onderwijsleverancier Heutink is het mogelijk ‘Het Middagprogramma’ te volgen. Het programma 
duurt van 13.00 tot 16.00 uur en is opgesplitst in een ‘schooldeel’ en een ‘BSO-deel’ en zit vol 
spelletjes, weetjes, feitjes en muziek. De onderstaand link kan gebruikt worden voor het programma 
en ook is het mogelijk om een aflevering terug te kijken:    

 
https://webinar.academieportal.nl/496859472.html 

mailto:j.schaper@trefonderwijs.nl
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LTP 2020 

Aan het begint van het schooljaar is de Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) afgenomen. De leerlingen 

van groep 5 t/m 8 hebben deze peiling online ingevuld. Met een rapportcijfer van 8,39 mogen wij 
uiterst tevreden zijn. Landelijk gezien ligt het gemiddelde op 8,10 en de vorige afname in 2017 
leverde een 7,99 op.  
 
Door de leerlingen wordt het meeste belang gehecht aan de onderwerpen ‘sociale veiligheid’, 
‘contact met de leerkracht’ en ‘de leerkracht als lesgevende’. De leerlingen zijn het meest tevreden 
over de onderwerpen ‘de juf/meester is aardig’, ‘duidelijkheid regels’ en ‘de pauze is leuk’.  
Het minst tevreden zijn de leerlingen over de onderwerpen ‘waardering lezen’, ‘waardering taal’ en 
‘rust in de klas’. Deze onderwerpen nemen we mee als team om samen met de leerlingen te bekijken 
hoe zij dit zien en hoe we ons handelen hierin kunnen verbeteren. 
De LTP is zowel besproken in het team als met de Medezeggenschapsraad (MR).  
 

Nieuws uit de groepen 
In deze periode is er niet uit alle groepen een bijdrage. 

 
Kinderopvang: 
Voordat ook wij onze deuren moesten sluiten, zijn we volop bezig 

geweest met het thema ‘Kerst’.  

Op de babygroep hebben we kerstballen geknutseld en speelden we 
met glitterkerstballen, daarna hadden we allemaal glitters op ons 
gezicht. Ook hebben we mooie kerstfoto’s gemaakt van alle kinderen 
van de babygroep. Met kerstmuts op, slingers en kerstballen. Wat een 
lol hebben we gehad!  
 
Met de peuters zijn we bij de groepen 1/2 op bezoek geweest om 
kerstklokjes te knutselen. Dat was soms toch best spannend, maar uiteindelijk toch ook wel heel erg 
leuk. Dat willen de kinderen best eens vaker doen!  
 

Op de BSO maakten we raamschilderingen. Er is een kerstboom gemaakt van 
al onze handen. Maar ook een kerststalletje, met Maria, Jozef en Jezus. Het 
was allemaal erg goed gelukt.  
Afgelopen kerstvakantie hebben wij als thema ‘Coole Winterwonderland’ 
gebruikt. We zijn aan de slag gegaan met ijssculpturen en aan het bouwen 
geweest met ijsblokjes. Er werd veel geknutseld, onder andere een 
kerstboom en sneeuwpoppen.  
 
Nog een paar weken en dan hopen we jullie allemaal weer te zien op de 
opvang. We missen jullie! Tot snel! 
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Aanpassing pedagogisch beleid: 
Beste ouders. 

Jaarlijks evalueren wij ons pedagogisch beleid. Tijdens deze evaluatie momenten kijken we naar de 

actuele ontwikkelingen op pedagogisch gebied. Dit jaar hebben wij de volgende aanpassingen 

gedaan; 

- In ons beleid spreken wij over sensitieve responsiviteit en Mind- Minded, wat dit inhoudt 

hebben wij duidelijker omgeschreven met een voorbeeld uit de praktijk. 

https://pluskinderopvang.nl/pedagogisch-beleid In het stuk over de executieve functies 

hebben wij tekstuele aanpassingen gedaan om zo kort en bondig te omschrijven wat dit 

inhoudt. 

- De grootste aanpassing hebben wij gedaan in ons Multimediabeleid. Uit onderzoek blijkt dat 

het zinvol is kinderen bewust en veilig met media op te voeden. Omdat media een grote rol 

speelt in de ontwikkeling van de kinderen kiezen wij ervoor om binnen PlusKinderopvang 

hierover een helder beleid te voeren met duidelijke afspraken. 

Voor het opstellen van dit beleid hebben we gebruik gemaakt van de richtlijnen van het NJI 

en de toolbox mediaopvoeding van het NJI. 

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding 

 

Wilt u zelf als ouder hier ook meer over weten dan kunt u ook kijken op: - - 

https://www.mediaopvoeding.nl/ voor vragen en antwoorden over kinderen en media. 

http://www.mediasmarties.nl/ : informatie over soorten media als televisie en apps.  

https://cinekid.nl/nl/jaarrond/voor-ouders/applab : met creatieve, veilige en kwalitatieve 

apps voor kinderen.  

 
Groepen 1 en 2: 
Voor jullie allemaal een heel fijn en gezond 2021! We hopen dat we jullie snel weer 
mogen zien in de klas. Voor nu wensen we jullie veel plezier en succes met alle leuke 
opdrachen die jullie thuis kunnen maken.  
 

Groep 6 
Wij wensen iedereen een gezond, warm en liefdevol 2021 toe!  

   

 

  

https://pluskinderopvang.nl/pedagogisch-beleid
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding
https://www.mediaopvoeding.nl/
http://www.mediasmarties.nl/
https://cinekid.nl/nl/jaarrond/voor-ouders/applab
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In januari zijn de volgende leerlingen en juf jarig:     

 
Januari    

08-01 Hannah Groep 7 

09-01 Jur Groep 4 

Eva Groep 5 

12-01 Erwin Groep 7 

Tijmen Groep 7 

16-01 Jakko Groep 1/2a 

18-01 Emma Groep 6 

21-01 Boaz  Groep 6 

23-01 Juf Marijke Groep 1/2b 

25-01 Jurre Groep 1/2a 

Noa Groep 1/2a 

28-01 Mels Groep 1/2b 

31-01 Djayden Groep 3 

 
 

           
“Als we allemaal zorgen, dan hoeven we ons geen zorgen te maken.” 

 
-Jos Loock-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Vacature Conciërge 

 

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

Kindcentrum De Wel verzorgt 
opvang en onderwijs onder één dak, 
vanuit een christelijke identiteit. Het 
kindcentrum heeft twee gebouwen 
en veel eigen grond, op een fijne 
locatie aan de rand van het dorp 
Nijeveen. Vanuit onze visie vinden we 
het belangrijk om ‘samen’ te werken 
met leerlingen, ouders en 
medewerkers.  

CONCIËRGE 
(10 uur per week, dagen in overleg) 

 
We zijn per 1 april 2021 op zoek naar 
een enthousiaste, leergierige 
conciërge die van doorpakken weet.  
 
Wij zoeken een collega die: 

 zich kan conformeren aan onze 
identiteit; 

 affiniteit heeft met kinderen; 

 dienstverlenend is; 

 in staat is om klein onderhoud uit te 
voeren, in en rondom de gebouwen; 

 netjes en zorgvuldig werkt; 

 flexibel en initiatiefrijk is; 

 een open houding heeft. 
 

 
Voor meer informatie kun u contact opnemen met dhr. Jan Schaper (directeur) 
via 0522-490461 of j.schaper@trefonderwijs.nl. 
 
Solliciteren kan door een motivatiebrief en een CV te sturen naar 
j.schaper@trefonderwijs.nl.  
 

mailto:j.schaper@trefonderwijs.nl
mailto:cbsdewel@cbsdewel.nl
mailto:j.schaper@trefonderwijs.nl
mailto:j.schaper@trefonderwijs.nl

