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01-06 Kindcentrum overleg
02-06 t/m 04-06 Schoolkamp gr.8

Van de directietafel

07-06 Teamoverleg
07-06 t/m 10-06 Avond4daagse
08-06 Directieberaad
TrEf onderwijs
09-06 Bijeenkomst TrEf:
reken- en taal-/leescoördinatoren
10-06 MR overleg
14-06 Bijeenkomst IB TrEf
15-06 Koffieochtend groep 1 en 2
Bijeenkomst ICT TrEf
16-06 Verkeersexamen
groep 7 en 8
21-06 Koffieochtend groep 3, 4
en 5

Waar de VO-scholen vanaf vandaag een soort van nieuw
begin kennen, zijn wij bezig met het einde van het schooljaar.
Een einde met veel activiteiten zoals we dit gewend zijn.
Zoals bijvoorbeeld een alternatieve Avond4daagse.
Hulde aan de ouders van de Ouder- Activiteitencommissie
(OAC)! Belangeloos hebben zij zich ingezet voor een volledig
Nijeveense editie van de Avond4daagse voor de kinderen van
groep 3 tot en met 8.
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En ook gaan we op schoolreis en schoolkamp. We overtreden
geen enkele regel en de leerkrachten hebben vooral gekeken
naar wat er wel mogelijk is om de kinderen een plezierig
einde te bezorgen.
Nu de formatie bekend is gemaakt, worden er bij goed weer
wederom koffieochtenden georganiseerd. Ik hoop velen van
jullie (op afstand) te mogen ontmoeten en zie nu al uit naar
deze waardevolle momenten.

Bouwoverleg
23-06 Koffieochtend groep 6 en 7
25-06 Rapport 2 mee

Met vriendelijke groet,

28-06 Studiedag:
alle leerlingen vrij

Jan Schaper
Directeur Kindcentrum De Wel

29-06 Oudergesprekken
30-06 Schoolreizen groep 1 t/m 7
01-07 Oudergesprekken
05-07 Verschijning
Schoolbelletje
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Kind Op Maandag
Week 21 (25/05 - 28/05) – Niet te houden
Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26
Jezus is naar de hemel gegaan. Maar toch is zijn verhaal nog lang niet
afgelopen! Na Pinksteren gaan de leerlingen van Jezus door met wat Jezus begonnen is. De
leiders van het land vinden het niet goed, maar ze zijn niet te houden.
Week 22 (31/05 - 04/06) – Wie wijst jou de weg?
Handelingen 5: 27-42, 8: 26-40 en 9: 1-31
De apostelen mogen niet meer over Jezus praten, maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat
hij liever gehoorzaam is aan God dan aan de Joodse leiders. Een belangrijke man uit Ehiopië
leest in de bijbel, maar hij begrijpt het niet. Filippus wijst hem de weg door de oude
verhalen, waarin het verhaal van Jezus zichtbaar wordt. Saulus zit achter de volgelingen van
Jezus aan, maar dan wordt hij zelf door Jezus geroepen. Vanaf dat moment wijst Jezus hem
de weg.
Week 23 (07/06 - 11/06) – Wie had dat gedacht?
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19
Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen
genomen, maar in de nacht wordt hij bevrijd door de een engel.
Week 24 (14/06 - 18/06) – Een bijzonder verhaal
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18
Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij
maakt duidelijk dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden
Paulus en Silas een jonge vrouw van een geest die maakt dat ze de toekomst kan
voorspellen.
Week 25 (21/06 - 25/06) – Niet stil te krijgen
Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20
De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er
gebeurd is. Ze zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar midden in de
nacht gaan de deuren van de gevangenis open. In Efeze proberen een paar Joodse
geestenbezweerders hetzelfde te doen als Paulus.

Uit de informatiegids: Basisvaardigheden
Onder basisvaardigheden verstaan wij rekenen & taal.
In de groepen 1 & 2 richten wij ons vooral op het spelen. Kleuters leren volgens
ons van spel. Daarnaast komen er reken- en taalactiviteiten aan bod. Hiervoor
gebruiken wij de methode Kleuterplein.
De overgang van groep 2 naar groep 3 is op het eerste gezicht een grote stap,
van spelend leren naar een schoolse situatie. Toch proberen wij dit te
versoepelen door ook in groep 3 veel aandacht te schenken aan spel. Groep 3
beschikt over een lokaal met ingerichte ‘hoeken’, zoals dit bekend is bij
kleutergroepen.
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Naast reken- en taalactiviteiten is er vanaf groep 3 ook meer aandacht voor het aanvankelijk
(technisch) lezen en schrijven. Hiervoor gebruiken we de methode Lijn 3.
In de groepen 4 t/m 8 verstaan we onder basisvaardigheden dat taal wordt uitgesplitst in begrijpend
lezen, spelling, taal, woordenschat en technisch lezen. Voor de vakken spelling en taal gebruiken wij
de methode Staal en voor begrijpend lezen Grip en Nieuwsbegrip. Ook voor het vakgebied rekenen is
veel aandacht. Hiervoor gebruiken we de methode Rekenrijk, aangevuld met de programma’s Het
Rekenmuurtje en Met Sprongen Vooruit, waarbij we inzetten op het automatiseren van de
rekenvaardigheden.

Algemeen nieuws
Formatie en vacature
Inmiddels is de formatie voor het volgende schooljaar kenbaar gemaakt aan alle ouders/verzorgers.
De formatie is wederom tot stand gekomen na overleg met het team en de medezeggenschapsraad
(MR). De MR heeft ingestemd met de formatie.
Omdat er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra gelden worden toegekend, hebben
we besloten een extra vacature uit te zetten voor het volgende schooljaar. Deze vacature is in deze
nieuwsbrief opgenomen als bijlage 1.

Schoolreizen en schoolkamp
We hebben besloten dat we verantwoord het schoolkamp en de schoolreizen kunnen organiseren.
In de afgelopen periode is er nauw contact geweest tussen de verschillende organisaties en het
kindcentrum en hieruit is gebleken dat we prima iets kunnen organiseren.
Groep 8 vertrekt woensdagochtend op de fiets naar kampeerboerderij Wouda, te Appelscha. Tot en
met vrijdag hebben zij een mooi programma, waarbij ook het weer lijkt mee te werken!
Groep 6 & 7 gaan op woensdag 30 juni a.s. naar ’t Binnenhof te Paasloo, waarbij de leerkrachten een
spectaculair programma hebben voorbereid.
Groep 1 tot en met 5 gaan op woensdag 30 juni a.s. naar de Drentse Koe te Ruinerwold. Het gehele
park is geserveerd voor onze kinderen.
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 zijn al geïnformeerd. De ouders/verzorgers van
de groepen 1 tot en met 7 ontvangen deze week een informatiebrief met verdere informatie.

Oudergesprekken
Dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli a.s. vinden de ‘Facultatieve oudergesprekken’ plaats, op beide
dagen van 15.30 tot 19.30 uur. Deze gesprekken zijn niet verplicht, behalve voor de
ouders/verzorgers en leerlingen van groep 7. Dit in verband met het geven van een voorlopig
schooladvies.
U kunt een gesprek aanvragen via Parro, waarbij u de reden voor het gesprek vermeldt. U kunt zich
opgeven voor dinsdag 22 juni 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.

Traktaties
In de afgelopen periode is er meerdere malen gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot
trakteren. Tot op heden staan we dit niet toe en we hebben als team besloten dit pas volgend
schooljaar weer op te starten.

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2020-2021

3

Schoonmaakavond
Maandag 5 juli a.s. vindt de schoonmaakavond plaats. Tweemaal per schooljaar vragen we
ouders/verzorgers ons te helpen met de schoonmaak van het gebouw. Als ouder-/verzorgerpaar
bent u maar eens per schooljaar aan de beurt, omdat we de ouders/verzorgers in tweeën delen.
Door toedoen van het Corona-virus zijn de laatste twee edities niet doorgegaan. De aanstaande
schoonmaakavond willen we door laten gaan, op vrijwillige basis en Corona-proof. Binnenkort
ontvangt u via Parro verdere informatie en kunt u zich opgeven. We hopen op uw medewerking!

Alternatieve Avond4daagse
De Ouder- Activiteitencommissie organiseert volgende week een alternatieve Avond4daagse, van
maandag 7 tot en met donderdag 10 juni a.s. Deze enthousiaste groep ouders heeft zelf een
Avond4daagse georganiseerd, compleet met eigen routes en begeleiding. De Avond4daagse start en
eindigt iedere avond bij het hoofdgebouw van ons kindcentrum. De kinderen gaan in kleine groepjes
uiteen en vormen samen met een vaste begeleider hun eigen ‘bubbel’. Hoewel het niet mogelijk is
een grootschalige binnenkomst te organiseren, zorgen we wel voor een mooie afsluiting.

Gebouw
In de afgelopen periode zijn er enkele aanpassingen gedaan in het gebouw. Door de AVG-wetgeving
mochten we bijvoorbeeld geen oude klassenfoto’s laten hangen. Hierbij een kleine impressie, mede
gerealiseerd door foto’s van oud-collega Henk Bouwman:
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Interne begeleiding
In week 22 + 24 nemen we de Eind-toetsen van Cito af in groep 3 t/m 7. In week 23 wordt de
alternatieve Avond4daagse georganiseerd, waardoor we in deze week geen toetsen afnemen.
In maart hebben we nog de M-toetsen afgenomen. Toch hebben we ervoor gekozen om de E toetsen
af te nemen, zoals het in de originele planning staat. Volgend schooljaar hopen we dan weer in de
normale cyclus mee te kunnen, zonder onderbrekingen of aanpassingen.
Op dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli a.s. zullen er oudergesprekken plaatsvinden van groep 1 t/m
7, waar indien gewenst de toetsen met u worden besproken.
Naar aanleiding van deze toetsen worden er analyses gemaakt, welke we meenemen in de
groepsplannen voor volgend schooljaar. In een groeps- en leerlingbespreking bespreken we de
scores en de onderwijsbehoeftes die uit de analyses voortvloeien.
In de laatste week van de zomervakantie, zullen er startgesprekken plaatsvinden met de leerkrachten
van het nieuwe schooljaar om goed te kunnen starten.
Wat we de kinderen vooral mee willen blijven geven in de laatste schoolweken: ‘Ik zit lekker in mijn
vel op De Wel!’
Heleen Masteling

Nieuws uit de groepen
Kinderopvang:
‘Ik hou van Holland!’ Het thema van de meivakantie. Alle activiteiten stonden in het teken van
Nederlandse tradities, kleuren en plezier! De peuters en de BSO hebben er zeker van genoten.
Babygroep
Voor de baby’s hebben we een ‘sensory wall’ gemaakt. Wat leuk al
die zakjes op de muur. De één voelt lekker zacht door de zeep, de
ander voelt weer wat harder door de strijkkralen. Wat een beleving!
Peutergroep
Voor het thema ‘Ik hou van Holland’ mochten we deze vakantie
allemaal leuke dingen doen! Delfts blauwe bordjes verven, klompjes
verven en echte Nederlandse spelletjes. Het koekhappen was favoriet. En dan
naast gewoon koekhappen ook koekhappen 2.0. De koek van de tafel happen
zonder je handen te gebruiken. Het zit er nu na de vakantie nog steeds in ;)
BSO
Ook voor de BSO waren er veel activiteiten in de vakantie. Tulpen vouwen,
klompjes kleuren en een groot pannenkoekenfeest. Oranje slingers, een eigen
gekleurde Nederlandse placemat en allemaal pannenkoeken. Ook kregen we
grote Nederlandse spellen waar iedereen mee kon spelen. Een sjoelbak van
vier meter lang, blikgooien, een grote vier-op-een-rij en een concentratie/behendigheidsspel. Dit was
ook een succes!

-

4 juni is er weer een “inloopspreekuur” van Gertrude van het consultatiebureau. Zij staat
buiten bij onze deur van de peutergroep. Als u vragen heeft kunt u haar even aanspreken.
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Groepen 1 en 2:
Wat gaat het jaar ontzettend hard. We zijn al weer aan de laatste periode van het jaar schooljaar en
zo ook met de laatste thema’s begonnen. We werken nu over het thema ‘Familie’ en het thema
‘Vakantie’ staat nog op het programma. Sinds deze week zijn we begonnen met het splitsen van de
groep op één middag. Dan zitten de leerlingen van groep 1 samen en de leerlingen van groep 2
samen. Met beide groepen doen we allerlei activiteiten, zo kunnen de kinderen uit groep 2 al een
beetje wennen aan de situatie hoe het straks in groep 3 gaat. We hebben zin de in laatste periode
van het jaar!
Inmiddels zien we steeds meer nieuwe kinderen op school. Zo zijn Levi, Job en Krijn al helemaal thuis
in onze groepen. In groep 2 is Kwanee gestart na de meivakantie. En Jasper is net begonnen. We
wensen ze allemaal veel speel- en leerplezier op onze school.

Groep 3:
We zijn veel bezig met lezen, sommige kinderen willen niet
stoppen met lezen in hun leesboek! We hebben de afgelopen
tijd samen met de hele klas 100 boeken gelezen! Wat waren
de kinderen trots. Van tevoren zeiden een aantal kinderen
dat het nooit zou lukken om 100 boeken te lezen, maar het is
toch gelukt!
We zijn begonnen met het thema ‘de haven’. De kinderen
hebben al geleerd wat ‘het ruime sop kiezen’ betekent en ze
zijn ook al bezig geweest met de seinvlaggen.
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Groep 4/5:

Groep 6
We zijn bezig met het thema: Uitvindingen. Na het zien van
een film met boeiende uitvindingen, zijn wij aan het
denken gezet. En dus hebben de kinderen zich enthousiast
gestort op het ontwerpen en het uitvoeren van een
apparaat voor de toekomst. Mooie en nuttige uitvindingen
worden bedacht, zoals een stofzuigerhond en een gevuld
bitje met etenswaren. Daarnaast zijn we druk in de weer
met het maken van een cadeautje voor Vaderdag.

Groep 7:
In groep 7 zijn ze deze weken aan het werk met het thema
‘Helden’ van taal. In dit thema leren ze de betekenis van
woorden rondom dit thema, de trappen van vergelijking
kennen, je standpunt onderbouwen met argumenten en ze
lezen teksten over verschillende soorten helden. We
bespreken wie de kinderen als held zien en waarom. De
kinderen hebben bij dit thema ook een tekenopdracht:
Teken jezelf als held. Er zijn al erg leuke
tekeningen gemaakt.

Groep 8:
Afgelopen maand zijn we in groep 8 druk bezig geweest
met de voorbereidingen voor de laatste schoolweken. Na
de eindtoets zijn we begonnen met het oefenen van de
musical. De kinderen doen het al hartstikke goed!
Woensdag 2 juni gaan we met elkaar op kamp naar
Appelscha! We hebben er ontzettend veel zin in! Het weer
lijkt goed, er staan leuke activiteiten gepland en we
hebben natuurlijk veel zin in de bonte avond!
Vrijdag 28 mei jl. hebben de kinderen meegedaan aan NL
Doet. Dit werd georganiseerd vanuit het Oranje Fonds op
28 en 29 mei, samen met duizenden organisaties in het
land. Wij hebben de handen uit de mouwen gestoken en bijgedragen aan een ‘schoon’ Nijeveen.
Kortom is er nog genoeg te doen de komende weken en gaan we nog even hard aan het werk.
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In juni zijn de volgende leerlingen en juf jarig:

Juni
04-06
10-06
14-06
17-06
19-06
20-06
21-06
24-06
26-06
27-06
29-06

Evi
Milou
Juf Irma
Silas
Feline
Boaz
Ingmar
Juda
Sara
Lotte
Gijs
Noa

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

“De school mag geen voorbereiding zijn op het leven, ze is het leven zelf.”
-John DeweyHet Schoolbelletje verschijnt eens per maand
© Kindcentrum De Wel
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Bijlage 1:

Vacature groep 5/6

Leerkracht groep 5/6 (m/v),
0,4 fte
Per 1 augustus 2021 of zo spoedig mogelijk daarna!
Bij voorkeur voor de maandag en dinsdag. Eventueel uit te breiden met
werkzaamheden binnen de vaste invalpool.
Kindcentrum De Wel: samen gaan voor goed onderwijs! Ben jij een enthousiaste, gedreven
leerkracht? Wil jij deel uitmaken van een dynamisch en gezellig team? Ben jij die
innoverende teamspeler? Dan zoeken wij jou!
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Dit vinden wij belangrijk:
•
•
•
•
•

ieder kind wordt gehoord, gezien en voelt zich veilig;
een kindcentrum waarbij leerlingen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en
ouders samenwerken;
een positieve sfeer in het kindcentrum en in elke klas, met behulp van de
Kanjertraining;
het benutten van mogelijkheden en kansen op het gebied van ICT en 21st-eeuwse
vaardigheden;
een positieve Christelijke identiteit.

Dit vinden wij belangrijk in onze nieuwe collega:
• je bent een verbindende factor in de groep;
• je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen;
• je hebt ervaring met het werken in de bovenbouw;
• je hebt je gymbevoegdheid (of bent bereid deze te behalen).
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met: Jan Schaper, directeur
Kindcentrum De Wel (tel. 0522-490461). Solliciteren kan tot en met 10 juni a.s. middels
een e-mail naar j.schaper@trefonderwijs.nl. De gesprekken en eventuele proeflessen
vinden plaats op maandag 14 juni en woensdag 16 juni a.s.
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Bijlage 2:

Dakajam

Beste jongens en meisjes, ouders en verzorgers,
Ook dit jaar wordt er weer een fantastisch Dakajam dagkamp georganiseerd voor alle kinderen van
de basisscholen in Meppel en Nijeveen.
De kinderen krijgen de week van hun leven: ravotten op het kampterrein in Havelterberg, hutten
bouwen in het bos, verschillende bosspelen, speurtochten enz. Dit alles onder toezicht van tientallen
vrijwilligers.
De kinderen gaan dagelijks met de bus naar het kamp. Natuurlijk hebben we voor zowel de jongere
als voor de oudere kinderen verschillende programma's.
Kinderen kunnen worden opgegeven worden via onze website. Ook vind u hier meer informatie over
Dakajam. De inschrijving voor het dagkamp begint op 1 juni dus wees er snel bij!
Kijk snel op www.dakajammeppel.nl

Met vriendelijk groet,

Werkgroep Dakajam
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