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Van de directietafel 
 
Het was een prachtige foto: een op het oog ‘kleine’ 
graafmachine aan het werk, om een immens ‘groot’ schip te 
bevrijden uit het Suezkanaal. Volgens marktanalisten kostte 
deze grap zo’n 8 miljard euro per dag, los van de manuren van 
de man op de graafmachine.  
 
Natuurlijk was er uiteindelijk meer hulp nodig. Er kwam een 
shovel en nog meerdere graafmachines. Uiteindelijk zorgde 
net Nederlandse bedrijf Boskalis voor de ommekeer en 
trokken verschillende sleepboten de ‘Evergreen’ weer recht.  
 
Toch krijg ik die ene foto niet van mijn netvlies en zo ging het 
bij velen. De foto werd al snel voer op social media. Er werd 
door een docent een vergelijking gemaakt tussen het nakijken 
van huiswerk (het schip) en haar motivatie (de graafmachine). 
Ook postte iemand de foto met als onderschrift dat als we 
‘stress’ op het werk ervaren, nog maar eens aan de man op 
de graafmachine moeten denken.  
 
Toen ik vorige week in groep 7 was bekeken we het 
Jeugdjournaal, waarin het schip te zien was. De kinderen en ik 
waren het al gauw eens: denk nog maar eens  
aan de man op de graafmachine, wanneer je  
start aan een moeilijke opdracht! Daar past ook  
een mooi Chinees gezegde bij.  
Nieuwsgierig geworden? 
Lees het verderop in de nieuwsbrief! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
Week 14 (06/04 - 09/04) – Naar huis  
Ezra 1: 1-11, 3: 1-13 en 4: 1-24  
Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun eigen land. Ze 
leefden in ballingschap in Babel. Maar op een dag verandert dat: De 
Perzische koning Cyrus verslaat de Babyloniërs. Hij geeft de Israëlieten toestemming om 
terug te gaan naar hun land, waar ze de tempel in Jeruzalem weer kunnen opbouwen. 
 
Week 15 (12/04 - 16/04) – Mag ik bouwen?  
Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10  
De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het 
maar niks vinden dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan de 
koning, waardoor de bouw wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag. 
Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen 
met de bouw van de tempel en krijgt toestemming van de koning. 
 
Week 16 (19/04 - 23/04) – Steen voor steen  
Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12  
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere 
volken proberen de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot 
hun stad af is. Dan vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe 
God zijn volk altijd opnieuw bevrijdt. 
 
Week 17 (26/04 - 30/04) – Hoofd in de wolken  
Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8  
Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het over God en de 
mensen? Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en mensen kunnen verlangen 
naar God – ook als hij niet zo dichtbij is als ze zouden willen. 
 

Uit de informatiegids: Opbrengsten 
 

Zoals in hoofdstuk 4.2 van de Informatiegids 2020-2021 staat 
vermeld gebruiken we de methode onafhankelijke toetsen van 
Cito in de groepen 3 t/m 8 om ons onderwijs te meten. In januari 
vindt de Midden-afname plaats en in juni de Eind-afname. 
Daarnaast maken de leerlingen van groep 8 in april de Cito 
Eindtoets. Door de uitbraak van het Corona-virus heeft deze 
toets in 2020 niet plaatsgevonden. De gemiddelde score van deze 
toets is een belangrijke indicator voor de Inspectie van het onderwijs, als 
het gaat om de opbrengsten. Op de Cito Eindtoets van 2019 behaalde de 
toenmalige groep 8 een score van 538,0, waarmee wij boven het landelijk gemiddelde van 
536,1 zaten.  
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Algemeen nieuws 

Corona 
Ook in deze nieuwsbrief ontkomen we niet aan een stukje met betrekking tot Corona. Hoewel het 
virus momenteel nog veelal buiten het kindcentrum actief is, hebben we er dagelijks mee te maken. 
Iedere dag bereiken ons berichten van ouders/verzorgers, familieleden en bekenden die getest zijn 
of getest gaan worden. Ook verschillende teamleden zijn al eens of meerdere keren getest. Met de 
wetenschap dat de vervangingspool opgedroogd is, brengt dit voortdurend spanning met zich mee. 
Tot nu toe hebben we het steeds nog weten te redden door de inzet van ‘eigen’ personeel. Toch 
kunnen we er nog niet blijvend van uitgaan dat de vervangingsproblematiek achter ons ligt. In geval 
van ziekte en/of afwezigheid zullen we altijd als eerste proberen dit in- of extern op te lossen. In een 
acuut geval kan er een onderwijsassistent, intern begeleider of directeur voor de groep, mits de 
planning dit toelaat. In een uiterst geval zullen we een betreffende groep naar huis moeten sturen. 

 
Oudergesprekken 
Dinsdag 20 en donderdag 22 april a.s. vinden de ‘Facultatieve oudergesprekken’ plaats, op beide 
dagen van 15.30 tot 19.30 uur. Deze gesprekken zijn niet verplicht. U kunt een gesprek aanvragen via 
Parro, waarbij u de reden voor het gesprek vermeldt. U kunt zich opgeven voor dinsdag 13 april a.s. 
De leerkracht van uw kind kan u eveneens hiervoor uitnodigen. De gesprekken vinden digitaal plaats, 
tenzij de leerkracht dit anders aangeeft. We willen hiervoor Google Meet gebruiken, waarover u via 
Parro een instructie voor uw kind(eren) hebt ontvangen.  
Een gesprek duurt 15 minuten. Wanneer het gesprek gepland staat zorgt u ervoor dat Google Meet 
op de afgesproken tijd klaarstaat, zodat de leerkracht van uw kind(eren) u ‘binnen’ kan halen.  

 
Schoolreizen en schoolkamp 
Links en rechts om ons heen worden er 
activiteiten uitgesteld of afgelast. Toch gloort er 
voorzichtig wat hoop met betrekking tot het 
heropenen van meerdere voorzieningen, zoals 
mogelijk ook de dierentuinen. We hebben dan ook 
nog niet definitief besloten wat we doen met de 
schoolreizen en het schoolkamp: we schuiven 
deze beslissing in ieder geval nog voor ons uit tot 
de landelijke persconferentie van dinsdag 13 april 
a.s.  

 
Conciërge  
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Marijke de Boer. Marijke is een jaar conciërge bij 
ons geweest en kan deze werkzaamheden helaas niet meer combineren met haar andere 
bezigheden. We zullen haar missen en wensen haar al het goede voor de toekomst. 
In de persoon van Klaas Drost hebben we een waardig opvolger kunnen vinden.  
 

 

Interne begeleiding 

Voorheen kreeg u via de nieuwsbrief informatie over wat een Intern Begeleider (IB’er) zoal doet en 
bezighoudt. Dit zal ik, als nieuwe IB’er, overnemen. De start in januari was bijzonder, want er waren 
geen leerlingen in de groepen 1 t/m 8. Deze periode heb ik gebruikt om mij goed in te lezen. 
Inmiddels mogen we gelukkig allemaal weer naar het kindcentrum en ben ik in alle klassen op 
lesbezoek geweest om de leerlingen te leren kennen. Daarnaast heb ik al veel gesprekken gehad met 
de leerkrachten om zo een goed beeld te krijgen. Ook heb ik al met een aantal ouders kennis mogen 
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maken. Fijn dat deze gesprekken toch door kunnen gaan.  
In september zal ik starten met de opleiding ‘Intern Begeleider’ op Windesheim te Zwolle. Ik hoop 
hier met de ervaringen, die ik tot dan toe heb opgedaan, nieuwe kennis en inzichten te krijgen die ik 
weer kan toepassen op school.  
Mocht u vragen hebben, schroom niet om deze te stellen. 
 
Heleen Masteling 
 

Medezeggenschapsraad 
 
In de komende periode worden het vakantierooster en de formatie aan de Medezeggenschapsraad 

(MR) voorgelegd. Dit betekent dat we alle ouders/verzorgers (zo kort als mogelijk) na de meivakantie 

willen informeren over deze twee thema’s.  

Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
Thema ‘lente’ is begonnen! De groepen worden mooi aangekleed met allemaal 
bloemen op het raam. We maken een afdruk met verf van onze handen, dat is 
de bloem. Dan een steel eronder en wat gras, en hé de lente is bij ons in de 
groepen!  
 
Babygroep 
We hebben een lammetje op bezoek gehad in de peuter- en babygroep. We 
mochten het lammetje aaien en voelen hoe zacht het is! Hij was nog heel erg 
klein en huppelde tussen alle kindjes door.  
 
Tussendoor knutselen we ook nog een paasei voor Pasen en versieren we een 
mooie Paastak.  
 
Peutergroep 

In de eerste week maken we een wandeling door het dorp. Zijn er al 
blaadjes aan de bomen? Of al bloemetjes aan het groeien? Nee, dat is 
er bijna nog niet. Over een paar weken maken we weer een wandeling 
om te kijken of er dan wel blaadjes aan de bomen zijn en de 
bloemetjes al groeien.  
 
We planten zaadjes, geven water en kijken of er al plantjes groeien. Er 
zijn al een paar kleine groene knopjes te zien, zullen er nog meer 
komen?  
 
Pasen is er al bijna. Daarom eten we een hele week met de lunch 
lekkere broodjes uit de oven en een gekookt eitje. We smullen er van!  
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BSO  
Ook in de BSO zijn we bezig met de lente. Er worden weer mooie 
raamtekeningen gemaakt.  
 
De kinderen verven en versieren bekertjes. Om daar vervolgens 
zaadjes in te planten. Dit doen ze helemaal zelf. Eerst het zwarte 
zand erin en daarna de zaadjes erbij. Even water geven en groeien 
maar!  

 
Groepen 1 en 2: 

 
We hebben weer een aantal leuke 
weken achter de rug. Zo hebben het thema lente afgesloten en zijn 
we met elkaar op grote rekenreis geweest door Europa. Tijdens de 
grote rekendag hebben we een toren van Pisa gemaakt en hebben 
we ook van verschillende constructiematerialen een piramide 
gemaakt. Het volgende thema is machines en we hebben al heel veel 
zin om daar over te gaan werken  

 
 
 

 
 
Groep 3: 
Het was vorige week zover: de 100ste schooldag van dit schooljaar! (we hebben de thuiswerkdagen 
niet meegeteld) Iedere dag deden we een rietje in de bakjes en zo konden we goed zien hoe de 
getallen opgebouwd zijn en waren we iedere dag aan het tellen. Binnenkort vieren we het 100 
dagen-feest!  
Jaylinn heeft een zusje gekregen: Veerle. Gefeliciteerd! 
We gymmen ook weer in de sporthal, dit vinden de kinderen weer fijn.  

 

 
 
Groep 4/5: 
De afgelopen periode hebben we aan verschillende projecten gewerkt met de stagiaires meester 
Max en meester Lars. Zo hebben we samen de bodem onderzocht, gekeken naar de wortels van 
planten en diertjes in de bodem van dichtbij bekeken.  
Ook hebben we veel geleerd over het leven in ontwikkelingslanden. Wat heb je nou eigenlijk echt 
nodig om te kunnen leven?  We sluiten het project af met het maken van krottenhuizen. Met alle 
huizen bij elkaar hebben we een hele krottenwijk in elkaar geknutseld. 
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Groep 6: 
Wat is het toch goed voor ons om samen met elkaar op school te kunnen spelen, leren en iets voor 
elkaar te krijgen. Het verbindt ons. Het zelfvertrouwen groeit en het vertrouwen in elkaar. Dat geeft 
ons de kans om verder te ontwikkelen en te groeien. En die pakken we…  

            
Foto’s van links naar rechts: Vertrouwensoefening Kanjertraining – Braam snoeien in het speelbosje – 
Arretjescake maken uit Wiesneus 
 

Groep 7: 
Deze maand hebben wij veel les gekregen van juf Lenny. Juf Lenny heeft ons meer verteld over een 
'spookdorp’. Na de lessen waarin we informatie kregen hebben we zelf een spookdorp geknutseld. 
Bij elk spookdorp was er iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld door vergrijzing of een natuurramp.  

  
We zijn in groep 7 gestart met de spreekbeurten. Erg leuk om te zien hoe goed leerlingen hun 
verhaal al kunnen vertellen voor de klas. En natuurlijk is het ook erg leerzaam.  
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Groep 8: 
De afgelopen weken hebben we leuke 
activiteiten gehad in groep 8.  
Vrijdag 19 maart hebben we in groep 8 
heerlijke pannenkoeken gebakken voor de 
“Nationale Pannenkoekendag”.  
Dinsdag 23 maart hadden we de ‘Grote 
Rekendag’. We gingen met elkaar op 
Rekenreis. In groep 8 hebben de kinderen 
deelgenomen aan een speurtocht die Emile 
voor zijn vriendin Camilla had uitgezet. Tijdens 
deze speurtocht, die verpakt was in een beeldverhaal, hebben ze kennis gemaakt met het gebruik 
van wiskunde in reisinformatie. 
Woensdag 24 maart hadden we een gastles in het kader van ‘Week van het Geld’. ’s Ochtends waren 
we eerst te zien in het Week van het Geld journaal met Kim Lian v/d Meij. Wat was dat een leuke 
ervaring!  

  



 

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2020-2021 
 

8 

In april zijn de volgende leerlingen en juf jarig:     

          
                                                                 
April 

  

01-04 Milan Groep 5 
 Juf Roeleke Groep 1/2 

04-04 Sepp  Groep 3 
 Tim  Groep 4 

07-04 Jayden Groep 1/2b 
12-04 Fien  Groep 3 

15-04 Ilana Groep 3 

 Tess  Groep 1/2b 
17-04 Mick  Groep 7 

 Leon  Groep 8 
18-04 Jinthe  Groep 1/2a 

20-04 Juf Nicky  Groep 1/2 
24-04 Lisa  Groep 3 

25-04 Sylvia  Groep 5 
 Eden  Groep 6 

 
           

“Elke reis van 1000 mijl begint met een eerste stap.” 
 

-Een Chinees gezegde-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 
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