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

Van de directietafel 
 
In de komende weken zitten we volop in de Bijbelverhalen op 
weg naar Pasen. Deze verhalen uit het Nieuwe Testament zijn 
bij vele kinderen, maar ook bij mijzelf favoriet. Dit komt 
omdat Jezus in deze verhalen vaak vergelijkingen maakt naar 
de praktijk van alledag en er voorbeelden volgen die goed te 
begrijpen zijn.  
 
Pasen zal dit jaar anders zijn. De avondklok loopt nog even 
door en ook mag er vrijwel geen bezoek ontvangen worden. 
Ook voor ons kindcentrum gelden restricties. Het Paasontbijt 
zoals we dit altijd organiseren krijgt een andere invulling, 
waarover verderop in deze nieuwsbrief meer.  
 
Terugkijkend op de eerste periode na de tweede Lockdown 
(een hele mond vol), zijn we blij dat het in en om het 
kindcentrum het eigenlijk als vanouds lijkt te gaan. De 
kinderen en hun leerkrachten zijn weer terug en tot nu toe 
zijn er weinig afwezigen. We hebben goede hoop dat we 
‘gewoon’ zo door mogen gaan. Links en rechts worden er al 
bekenden gevaccineerd: zouden we dan toch ons oude leven 
weer terugkrijgen? Er is in ieder geval hoop!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
 
Week 08/09 (22/02 - 26/02 of 01/03 - 05/03) Nu gebeurt er iets  
Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8: 4-15  
Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn 
familie huilt. Alles is voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het 
onmogelijke. De jongen staat op uit de dood. 
In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus zalft. Haar 
zonden worden vergeven. 
In het laatste verhaal van deze week horen we over een zaaier die overal zaait. Op veel plekken 
gebeurt niks, maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets! 
 
Week 10 (08/03 - 12/03) Wie is Jezus?  
Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27  
Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze 
week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf 
broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die 
man toch, die zulke dingen kan doen? 
 
Week 11 (15/03 - 19/03) Help mij toch!  
Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42  
Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er 
een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had. 
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk 
bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft. 
 
Week 12 (22/03 - 26/03) Ik doe het goed, toch?  
Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23  
Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede 
wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en 
het begin van het lijdensverhaal. 
 
Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen  
Lucas 23 en 24: 1-35  
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een 
steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. 
Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’ 

 
Uit de informatiegids: Leerlingvolgsysteem  

In de peutergroep maken we gebruik van de methode Peuterplein en in de 
groepen 1/2 maken we gebruik van Kleuterplein. Beide methoden zijn van 
dezelfde uitgeverij en sluiten goed op elkaar aan. De leerlingen worden 
binnen deze methoden ‘gevolgd’ door middel van observatie en 
registratie. Zowel de peuters als kleuters maken geen toetsen.  
Vanaf groep 3 maken leerling tweemaal per jaar een aantal Cito toetsen, 
binnen de vakgebieden rekenen en taal & lezen. De resultaten worden 
bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en u ontvangt de Cito-scores staan 
vermeld in het rapport, dat twee keer per schooljaar wordt meegegeven. Vanaf 
groep 6 worden de Cito-scores gebruikt voor de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een 
digitale tabel die de scores omzet naar een advies voor het Voortgezet Onderwijs. Door dit vanaf 
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groep 6 te doen, krijgen we een breed beeld van de leerling en zijn we niet afhankelijk van één 
moment. In groep 8 nemen we de Cito Eindtoets af.  
De scores zijn voor ons een gegeven en we kijken in de eerste plaats naar uw kind. Zeker in de laatste 
fase van het basisonderwijs willen we vanuit de dialoog met u als ouder(s) en met uw kind, een 
goede vervolgkeuze maken met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs. 
Alle leerlingen staan daarnaast geregistreerd in Parnassys. In dit digitale systeem verwerken wij de 

aanmeldingen, maar houden we ook alle relevante informatie bij, zoals Cito-scores, cijfers 

methodetoetsen, absenties, notities, rapporten, etc. Vanuit dit systeem ontvangt u e-mails van het 

kindcentrum en ook Parro is hieraan gekoppeld.  

Algemeen nieuws 
 

Paasontbijt 
We kiezen er dit schooljaar voor om het Paasontbijt in de eigen groep 
te organiseren. De kinderen maken dan ook geen ontbijtje voor elkaar. 
Binnenkort zullen we alle ouders/verzorgers informeren over de manier 
waarop we dit willen organiseren.  
 

Cito-toetsen 
In de komende weken nemen we in de groepen 3 t/m 8 enkele Cito-toetsen af, betreffende de 
Midden-afname welke in januari niet is doorgegaan. In ieder geval voor de vakken begrijpend lezen 
en rekenen.  

 
Studiedagen 
Vrijdag 26 maart a.s. is er een studiedag en ook op dinsdag 6 april a.s. staat een studiedag gepland. 
Dat deze kort op elkaar komen komt doordat de studiedag van 26 maart a.s. een ‘verplaatste 
studiedag’ is: deze had al in februari plaats moeten vinden, maar vanwege de heropening na de 
Lockdown was dit niet gepast. Kortom: de kinderen hebben een lang Paasweekend!  
 

Nieuwsbrief TrEf onderwijs 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de 'info & activiteitenkalender' van de school of 
kindcentrum (of zodra uw kind vier jaar is en begint aan de basisschoolperiode) 
Wij zijn benieuwd naar het gebruik van de kalender en daarom hebben wij een korte enquête 
samengesteld. Ook willen wij graag weten wat u vindt van de TrEf nieuwsbrief die u 2x per jaar 
ontvangt. 

 

Via deze link komt u bij de enquête.  
 

We stellen het zeer op prijs als u deze in wilt vullen vóór 16 maart a.s. 
Het zal maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. 
  
Alvast bedankt voor uw reactie! 
  

Audit 
Maandag 29 maart en dinsdag 30 maart a.s. wordt het kindcentrum bezocht door twee auditoren in 
het kader van een ‘audit’. Een audit lijkt op een inspectiebezoek en tijdens deze twee dagen worden 
er lessen bezocht, gesprekken gevoerd en onderzoek gedaan. Uiteindelijk volgt aan het einde van de 
tweede dag een terugkoppeling. Alle scholen en kindcentra van TrEf onderwijs worden regelmatig 
geauditeerd, met als doel zicht te krijgen op de kwaliteit en eventuele ontwikkelpunten.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qz23666W-0aYFZScf0wiJFoFlNzPdn1AhBem_nzCqeRUQlpINk9QMDRNNUhLRkxRUzZNTTNGOUdJUi4u
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Grote Rekendag 

Dinsdag 23 maart a.s. vindt de Grote Rekendag plaats. 
Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen 
onderzoekend leren. Want zelf ontdekken levert inzicht op 
waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is 
ook nog eens heel leuk! Dit jaar is het tema ‘Op rekenreis!’  

 
Even voorstellen 

Hallo allemaal, 
  
Mijn naam is Sebastiaan de Wit en ik ben 30 jaar. Vanaf 9 februari kun je mij op dinsdag en woensdag 
vinden in groep 3 van juf Bea en juf Anja. In die groep ga ik tot de zomervakantie mijn eindstage 
(WPO) doen. Ik zit in het laatste jaar van de Pabo op de KPZ in mijn woonplaats Zwolle. Bijna klaar 
dus, maar eerst een gezellige en leerzame tijd in groep 3! Ik heb er zin in. 
 
Groet, Sebastiaan 
 
Hallo allemaal! 
 
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen.  
 
Ik ben Romy Kamerman, 24 jaar oud en woon in Wanneperveen. In mijn vrije tijd 
vind ik het leuk om met vrienden en familie uitstapjes te doen en ben ik dagelijks 
bezig met mijn hobby’s, paardrijden of fietsen. 
 
In september ben ik begonnen aan het laatste jaar van de deeltijdopleiding PABO 
aan Hogeschool KPZ in Zwolle. Het komende halfjaar loop ik mijn eindstage in groep 
5 en zal ik iedere vrijdag aanwezig zijn. 
 
Ik ben erg enthousiast en heb ontzettend veel zin in het komende half jaar! 

 
Hallo! 
 
Tijd voor een kort introductierondje. Mijn naam is Max en ik ben de stagiair die juf Debora na de 
voorjaarsvakantie negen weken komt helpen met groep 4/5. Oorspronkelijk kom ik uit Dordrecht 
waar ik tot mijn achttiende heb gewoond. Ondertussen ben ik 22 en heb ik het ouderlijk huis 
ingeruild voor een eigen plekje in de buurt van Meppel. Hier volg ik ook de 
internationale PABO, waar ik ondertussen als derdejaars student de kneepjes 
van het meesterschap meekrijg. Het duurde even voor ik mijn leraarsroeping 
had gevonden, maar tijdens een ontzettend tof tweejarig avontuur in IJsland 
viel het kwartje. 
Ik heb hier voor een langere periode mogen meehelpen op een basisschool en 
dat beviel me zo goed, dat ik eenmaal terug in Nederland de keuze heb 
gemaakt om zelf voor de klas te willen staan! Ik kijk er ontzettend naar uit om 
na de voorjaarsvakantie aan de slag te gaan in Groep 4/5 en ik weet zeker dat 
ik heel veel van juf Debora én alle kinderen kan leren, en hopelijk zij ook iets 
van mij. Ik kan in ieder geval niet wachten! 
 
Hele enthousiaste groetjes, Meester Max 
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Nieuws uit de groepen 

 
Kinderopvang: 
 
Hoi ouders! 
 
Via dit schoolbelletje wil ik (Chantal) graag het leuke nieuws delen 
dat mijn man en ik ons eerste kindje verwachten. Half augustus 
ben ik uitgerekend en vanaf begin/half juli ben ik met verlof. We 
kijken er erg naar uit!  
 
Groetjes Chantal (Pedagogisch Medewerker) 
 
Pluskinderopvang is weer geopend voor de kinderen tot 4 jaar! 

Helaas is de BSO nog alleen geopend voor noodopvang. De afgelopen weken hebben we dus 

weer veel kinderen mogen ontvangen en is de peutergroep weer opgestart. Wat een 

gezelligheid weer op onze groepen. We kijken er naar uit om ook de BSO kinderen snel weer 

te mogen ontvangen.  

 
Babygroep 
Met het mooie weer van afgelopen weken zijn we veel buiten 
geweest met de baby's en dreumesen. Eerst in de sneeuw en daarna 
volop in de zon. Dat was wel een verschil. De sneeuw was heel koud 
aan onze handen, we moesten ons goed inpakken. Soms vonden we 
het ook te koud, dan gingen we snel weer naar binnen. Daarna 
kwam al snel de zon! Dat was ineens fel aan onze ogen.  
 
Peutergroep 
Wat hadden de kinderen er weer zin in om te komen! De meesten 
stapten zo naar binnen en gingen aan het spelen, heel fijn! Ook mochten we weer nieuwe 
kinderen verwelkomen, die eindelijk mochten starten op de peutergroep. Op de 
peutergroep maken we een hele nieuwe fotowand met allemaal foto's van de peuters die bij 
ons komen spelen. Dat ziet er leuk uit en de kinderen herkennen elkaar. Deze eerste weken 
gebruiken we vooral om weer lekker te spelen en elkaar te leren kennen.  
 

Voorjaarsvakantie 
Deze vakantie hadden we het thema 'Plus gaat de 
ruimte in'. Voor jong en oud een leuk thema. Zo 
hebben we veel liedjes gezongen en muziek 
gemaakt op 'Astronautje, astronautje, mag ik met je 
mee omhoog?' We hebben met zwaartekracht 
proefjes gedaan en gespeeld met een ballon, hé de 
ballon kan een beetje zweven!  
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BSO 
Met de BSO kinderen hebben we op donderdag een eigen 
gemaakte raket in de lucht geschoten. Met een versierde  
fles en een fietspomp schoot hij zo de lucht in! Ook 
mochten we de fles versieren als een echte raket. Dit was 
een groot succes.  
 

Inzet uren pedagogisch coach 

Wij werken met een pedagogisch beleidsmedewerker/coach om 

de pedagogische kwaliteit binnen onze organisatie te bewaken. 

Daarnaast zetten wij de pedagogisch coaches in voor het 

ontwikkelen en vertalen van het pedagogisch beleid naar de 

werkvloer.  

In de praktijk betekent dit dat er observatiebezoeken worden gedaan op alle groepen en is er voor 

alle medewerkers individuele coaching beschikbaar. Ook zijn er gezamenlijke pedagogische avonden 

waarin wordt ingezoomd op de pedagogische kwaliteit. Om de verplichte ureninzet van de 

Pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen maken wij gebruik van de door de Rijksoverheid 

ontwikkelde rekentool. 

Voor onze locatie is dit in 2021 als volgt verdeeld:  

 

Groepen 1 en 2: 
In groep 1/2 werken we momenteel over de lente. In beide 
klassen hebben we tuinkers gezaaid. We kwamen tot de 
ontdekking dat deze kleine zaadjes al heel snel omhoog 
komen. We hebben het ook al geproefd. De meningen 
waren verschillend over de smaak hiervan. Ook hebben we 
al prachtige werkjes gemaakt rondom dit thema. Zo hebben 
we een prachtige bloesem gemaakt, tulpen gevouwen, een 
eigen bloem gemaakt en een egeltje in het gras laten liggen.  
 
Groep 3: 

Bij de Kanjerles hadden we het over 
wensen voor de klas. Hier kwamen 
mooie reacties naar voren: een klas 
waarin we elkaar helpen, een klas 
waarin we aardig zijn tegen elkaar. Ook 
zei iemand dat ze wenste dat de klas 
vrolijker werd. Hier zijn we met 
handvaardigheid meteen mee bezig 
gegaan: eerst bloemen verven, dan uitknippen en op een wasco-achtergrond 
opplakken. De klas is een stuk vrolijker geworden! 

Kindcentrum De Wel   

Coaching on the job  18 uur  

Observaties  24 uur 
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Groep 4/5: 
Voor de vakantie zijn we gestart met een beloningsbord.  We 
kunnen verschillende kleuren vinkjes behalen. Bij elk vinkje 
hoort een beloning. Op vrijdag mogen we de vinkjes inruilen 
voor buitenspeeltijd. Zo werken we aan de groepsafspraken 
in onze klas. Wisten jullie al dat we een klassenmotto 
hebben? Hij gaat zo: We werken rustig en niet te snel, dus 
houden we tijd voor een grapje en een spel. Zo is het fijn in 
onze klas, op 'De Wel'.   

De week na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met 
toneellezen. We lezen in tweetallen in hetzelfde boek. 
We passen onze stem aan op de personage van het 
boek. Ook mogen zelf een plekje kiezen in de klas waar 
we fijn kunnen lezen.  
 

Groep 7: 
De leerlingen zijn met juf Lenny aan het werk geweest met 
een ‘spookdorp'. Wat is een spookdorp? Hoe ontstaat een spookdorp? Na er over te hebben gelezen, 
was het tijd om er ook bij te knutselen. De kinderen hebben in groepjes gewerkt aan een eigen 

opdracht. Het resultaat is erg leuk geworden!  

 

Groep 8: 
Wat fijn om de kinderen weer in de groep hebben. Na een weekje vakantie zijn we afgelopen week 
weer gestart. We hebben voor de voorjaarsvakantie samen een musical gekozen. De kinderen 
hebben een top 3 doorgegeven en daaruit kwam een overduidelijke winnaar naar voren. We zijn 
deze week al begonnen met het lezen van de script en komende weken zullen wij de rollen gaan 
verdelen en beginnen met oefenen. Wij hebben er super veel zin!  
Daarnaast starten we volgende week ook het 
project ‘Drentse Kinderjury’. De komende 10 
weken gaan wij ons verdiepen in 10 boeken die 
gekozen zijn door de kinderjury. Elk boek gaan we 
in de klas bespreken en lezen, maar het is ook 
mogelijk om de boeken in de bibliotheek te huren 
en thuis te lezen. Na elk gelezen boek geven de 
kinderen aan wat zij dit boek vinden en geven wij 
in mei onze top 3 van de klas door aan de 
bibliotheek. Het boek wat het meest gekozen is zal 
de Drentse kinderjury prijs winnen! 

  



 

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2020-2021 
 

8 

In maart zijn de volgende leerlingen jarig:     

                                                               
Maart 

  

03-03 Daan  Groep 8 
04-03 Sofia  Groep 3 

05-03 Aaron  Groep 4 
 Lauren  Groep 7 

08-03 Hugo  Groep 1/2b 
 Tristan  Groep 1/2b 

09-03 Jogchum  Groep 8 
10-03 Bart  Groep 7 

 Daan  Groep 1/2a 
25-03 Thom  Groep 1/2b 

26-03 Daan  Groep 8 
31-03 Suus Groep 3 

 

           
           

“Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor.  
Lijkt me logisch.” 

 
-Johan Cruijff-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 
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