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Schoolbelletje
Nieuwsbrief februari 2021
Van de directietafel
Zul je net zien: mogen we maandag weer open, zorgt de
‘Siberische kou’ voor problemen. Kan er ook nog wel bij!
Uiteraard zijn we blij dat de kinderen weer naar ons
kindcentrum mogen komen. We hebben hen bijna twee
maanden moeten missen en dat was niet voor het eerst. Bizar
hoe snel zo’n ‘kinderloze’ periode went, al hoop ik van harte
dat het hier bij blijft.
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De terugkomst van de kinderen brengt niet alleen maar
vreugde met zich mee. Er zijn een hoop vragen en
onzekerheden. Via de ‘Corona-update’ zijn alle
ouders/verzorgers geïnformeerd over de aanpak in de
komende periode. Veel afspraken en regels waren al bekend,
sommigen zijn herschreven en ook zijn er enkele nieuwe
toegevoegd. Allemaal afgeleid van landelijke protocollen en
richtlijnen. Uiteraard met de beste bedoelingen geschreven.
Nu ga ik eerst opzoek naar winterkou-werendemondneuskap, zodat ik maandag niet bevries tijdens het
éénrichtingsverkeer sneeuwschuiven. Uiteraard in banen van
1,5 meter breed en met een gedesinfecteerde
sneeuwschuiver.
Met vriendelijke groet,
Jan Schaper
Directeur Kindcentrum De Wel
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Kind Op Maandag
Week 05 (01/02 - 05/02) Niet te geloven!
Lucas 5: 1-26
Het is bijna niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Een paar vissers hebben de hele nacht niets
gevangen, maar als Jezus zegt dat ze hun netten nog eens uit moeten gooien zitten ze plotseling vol.
Een man geneest van zijn huidziekte.Vier mannen laten hun zieke vriend op een draagbed door het
dak voor Jezus’ voeten zakken en de vriend staat op. Niet te geloven – maar echt waar!
Week 06 (08/02 - 12/02) Goed geregeld
Lucas 6: 1-19
Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de Heer. Zo is het goed geregeld, al eeuwenlang.
Maar Jezus vraagt: Mag je een leven redden op sabbat? Mag je goed doen op de zevende dag? Door
het te doen, laat hij het zien.
Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn mensen die
eropuit gestuurd worden.
Week 07 (15/02 - 19/02) Geef alles
Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden.
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man
is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand
luistert. Hoewel… De centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer,
uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het!

Uit de informatiegids: Jaarplan
Het schoolplan, bestaande uit vier schooljaren, wordt opgedeeld in een
jaarplan per schooljaar. Dit jaarplan zorgt voor een praktische
vertaling vanuit de hoofdpunten. Aan het begin van ieder schooljaar
wordt het jaarplan met alle teamleden doorgenomen en op basis
hiervan worden overlegmomenten ingericht. Een verantwoording van
het schooljaar wordt opgesteld binnen het jaarverslag van de school. Dit
jaarverslag wordt voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR) en aan alle
ouders gepresenteerd op de algemene ouderavond. Momenteel bevinden wij ons in het
tweede jaar van de schoolplanperiode 2019-2023.

Algemeen nieuws
Heropening
Alle ouders/verzorgers zijn inmiddels geïnformeerd over de heropening van ons kindcentrum, op
maandag 8 februari a.s. We zijn blij alle kinderen weer te mogen verwelkomen, al brengt de
komende periode ook spanning en onduidelijkheden met zich mee. In de meest actuele versie van de
‘Corona-update’ is kenbaar gemaakt op welke wijze wij de komende periode gaan invullen.

Komende periode
In de twee weken voor de voorjaarvakantie staan de facultatieve oudergesprekken gepland (dinsdag
16 februari en donderdag 18 februari a.s.) en hierover zijn alle ouders/verzorgers geïnformeerd.
Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport mee naar huis. Hoewel het rapport
niet volledig zal zijn, willen we ouders/verzorgers inzicht geven in de ontwikkeling tot nu toe.
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Studiedag
De geplande studiedag van vrijdag 19 februari a.s. komt te vervallen. We willen de periode voor de
voorjaarsvakantie benutten om samen met de leerlingen aan de slag te gaan. In overleg met de
Medezeggenschapsraad is de studiedag verplaatst naar vrijdag 26 maart a.s.

Schoolfruit
Vanaf volgende week wordt er weer Schoolfruit geleverd. Via Parro wordt alle
ouders/verzorgers geïnformeerd over het soort fruit.

Heugelijk nieuws!
Vrijdag 12 februari a.s. zal juf Bea in het huwelijksbootje stappen met haar
aanstaande man Iene-Jan. Samen hebben zij al twee kinderen: Eva en Daan. Via deze weg willen we
het aanstaande bruidspaar veel geluk en liefde toewensen!

Inzet stagiaires en ondersteunend personeel
In verschillende groepen worden (nieuwe) stagiaires ingezet en ook mogen we één dag per week
gebruik maken van een onderwijsassistent vanuit de vaste invalpool van TrEf onderwijs. In de
nieuwsbrief van maart zullen zij zich in het kort aan u voorstellen. Vanuit de verschillende scholen is
opgeroepen om stagiaires indien mogelijk te laten komen en bovendien kunnen we deze inzet goed
gebruiken.

Nieuws uit de groepen
Kinderopvang:
Ondanks dat we alleen noodopvang aanbieden, zijn we begin januari toch gestart met een nieuw
thema. Thema ‘winter’! In onze zandtafel hebben we nu watten en piepschuim, wat leuk is voor de
peuters en baby’s. Het voelt zacht en kraakt, net als sneeuw.
De afgelopen weken hebben we ook winters weer buiten gehad en lag er op sommige plekken wat
sneeuw. Ook was er een paar dagen veel wind. Dat past natuurlijk helemaal in het thema en zo
konden we de winter goed ontdekken.
De BSO kinderen hebben geverfd met ijsblokjes: het lijkt wel wasco! Hard duwen en dan komt er verf
af! Hoe meer het ijsblokje smelt, hoe meer verf er af komt. Dat is interessant.

Voorleesweek
Tijdens de voorleesweek hebben alle peuters een filmpje toegestuurd gekregen waarin juf Manon en
juf Simone het boek ‘Coco kan het’ voorlezen. Deze is door veel peuters al bekeken, wat leuk! Ook op
de groep lezen we het boek voor, kijken we het boek digitaal en zingen we liedjes over Coco. Daarna
maken we ook nog de veren van Coco met verf.
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Groepen 1 en 2:
Door de kinderen van groep 1 en 2 wordt er thuis hard gewerkt. Dagelijks ontvangen we veel foto’s
van de kinderen uit beide groepen. Wij vinden het erg leuk om te zien hoe druk jullie allemaal zijn
met de opdrachten van school. Elke ochtend om 10.00 zien we ook veel van jullie online in Meets.
Wanneer we online zijn, kletsen we met elkaar, zingen we liedjes, spelen we een spelletje of lezen
we voor. Wat vinden jullie het ook fijn om elkaar dan te zien.
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Groep 3:
Er wordt thuis hard gewerkt door de kinderen van groep 3. De kinderen volgen 2x op een dag online
les. Al na 2x wisten de kinderen al heel goed hoe ze hun microfoon aan of uit moesten zetten en hoe
ze een handje op kunnen steken, knap hoor!
2x in de week hebben de kinderen geen gewone rekenles, maar hebben ze een rekenchallenge, de
ene keer moesten ze van alles wegen en weer een andere keer moeten ze op zoek naar allerlei
voorwerpen waar je de tijd op kunt aflezen.
Thema 6 van Lijn 3 is afgerond, dus tijd voor het letterdiploma! Deze keer kregen ze de diploma's via
de post toegestuurd. Gefeliciteerd, toppers van groep 3!

Groep 6:
Wisten jullie dat groep 6.....
….Heel hard werkt thuis.
.…Al weet wat breuken zijn.
….Aan het ontdekken is, wat er allemaal ondergronds gebeurt.
….Naast spelling van de woorden nu ook grammatica en werkwoorden krijgt.
….Nu weet dat je in de t.t bij de persoonsvorm stam+t krijgt, behalve bij ik en jij er achter.
….Een klas vol toppers is! En de juffen er naar uitzien om groep 6 ook echt weer in de klas te hebben.
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Groep 7:
De kanjers in groep 7 zijn ook heel hard aan het werk thuis. Hieronder in een woordzoeker een aantal
begrippen die bij groep 7 passen in deze lockdown periode. Probeer alle woorden maar eens te
zoeken in de woordzoeker. Succes!
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In februari zijn de volgende leerlingen en juf jarig:
Februari
01-02
05-02
06-02
09-02
10-02
15-02
17-02
19-02
20-02
22-02
23-02
25-02
28-02

Luca
Tirsa
Sem
Thomas
Liza
Kevin
Carmen
Naud
Julian
Laura
Sem
Djavanny
Daniek
Lisanne
Sven

Groep 4
Groep 5
Groep 1/2b
Groep 1/2a
Groep 1/2a
Groep 4
Groep 6
Groep 8
Groep 8
Groep 8
Groep 1/2a
Groep 3
Groep 7
Groep 3
Groep 3

“O wind, als winter komt, laat lente niet lang op zich wachten.”
-Percy Bysshe ShelleyHet Schoolbelletje verschijnt eens per maand
© Kindcentrum De Wel
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Bijlage 1:

Schoolmaatschappelijk werk

Ja het is een feit! Het schoolmaatschappelijk werk Meppel/Westerveld van de organisatie Welzijn
Mensenwerk heeft een Facebook en Instagram pagina! We zijn 2021 goed begonnen door hier al een
aantal berichten op te publiceren. Het doel van onze social media is om geïnteresseerden op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het team schoolmaatschappelijk werk.

Wat kunt u op deze pagina verwachten:
-

Succesverhalen
Kennisoverdracht
Uitleg van middelen/tools die we inzetten binnen ons werk
Informatie over trainingen
Thema weken of informatie over verschillende thema’s
Informatie over welzijnsevenementen gerelateerd aan het schoolmaatschappelijk werk
Tips/adviezen
Quotes

Wij hopen dat jullie als ouders/leerlingen en
docenten ons gaan volgen zodat er nog meer
verbinding ontstaat.

8
https://www.facebook.com/SchoolmaatschappelijkwerkWMW

https://www.instagram.com/schoolmaatschappelijkwerk_wmw
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Bijlage 2:

Happy stones!

Hebben jullie al gehoord van de nieuwste rage namelijk de ‘happy stones’?
Ooit is er al iemand mee begonnen, de bedoeling is dat je zwerfsteentjes gezellig versiert met
kleurtjes, tekeningen of een mooi tekst erop, en dan ergens neerleggen.
Om vervolgens door iemand anders weer gevonden te worden en weer ergens anders neergelegd te
worden, zo reizen de steentjes rond, en hoe leuk is dat jouw steentje ergens in een heel ander
dorp/stad opduikt.
Maar ergens moet natuurlijk een begin zijn! Dus hierbij wil ik een ieder uitnodigen om steentjes te
versierenen ergens in de buurt? Of in de straat neer te leggen om daar gevonden te worden. Als je
een steentje vindt neem hem dan mee en leg ze vervolgens weer ergens anders in het dorp of bos, je
kunt een foto maken van de steen die je neerlegt en ook op facebook pagina zetten, zo kun je je
steen volgen.
Ik denk een leuke, gezellige activiteit en kadootjes om te vinden en te geven zeker in deze tijd. Dus
voor jong en oud…
Hoef je geen creatieve geest voor te hebben..
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Bijlage 3:

Winterlichtjes
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