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

Van de directietafel 
 
Toen ik ooit begon als leerkracht -nog niet eens zo gek lang 
geleden- lagen de banen niet voor het oprapen. Zo had ik in 
mijn tweede jaar drie banen in een week en leerde ik zo’n 80 
namen uit mijn hoofd. Zo lang een school christelijk was, vond 
ik mijn weg wel. 
 
Vandaag de dag is dit andersom. Een leerkracht heeft keuze 
en kan echt kiezen wat bij hem of haar past. Mijn collega’s in 
de randstad zijn niet te benijden: nog vele honderden 
vacatures moeten voor de vakantie worden ingevuld.  
 
Ook in Nijeveen merken we dat leerkrachten selectief zijn. De 
afgelopen weken hebben wij meerdere, goede kandidaten op 
gesprek gehad voor de vacature in groep 5/6. Toch had iedere 
goede kandidaat vaak meerdere ijzers in het vuur. Op het 
moment van schrijven is de vacature nog niet ingevuld. 
 
Er is nog geen enkele reden tot zorgen. Ook deze week zijn er 
gesprekken en zullen we op zoek gaan naar een goede 
oplossing. Want alle kinderen in Nederland (dus ook in 
Nijeveen) hebben recht op onderwijs en dus een goede 
leerkracht. En al kost het een hele zomervakantie: die 
leerkracht komt er! 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
Week 26 (28/06 - 02/07) – In rep en roer  
Handelingen 19: 21-40, 21: 27-39 en 27: 1-13  
De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen: Als iedereen Paulus gelooft, 
koopt straks niemand meer een beeldje van Artemis. Hij brengt de stad 
in rep en roer. Later ontstaat ook in Jeruzalem onrust, nu omdat de Joodse inwoners vinden 
dat Paulus verkeerde dingen zegt. Ook lezen we dat Paulus besluit om per schip naar Rome 
te gaan. 
 
Week 27 (05/07 - 09/07) – Luister naar mij  
Handelingen 27: 14-44 en 28: 1-31  
Tijdens een storm op zee vraagt Paulus de bemanning om naar hem te luisteren. Ook op 
Malta en later in Rome vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren. 
 
Week 28 • 12/07 - 16/07 – Zomaar voor jou  
Lucas 11: 1-13, 12: 22-34 en 14: 15-24  
God geeft je zomaar wat je nodig hebt. Daar mag je om bidden en je hoeft je geen zorgen te 
maken. Het is als een groot feest dat wordt aangericht: het enige dat jij hoeft te doen, is de 
uitnodiging aannemen en komen. 
 
Week 29 / 34 (19/07 - 23/07 of 23/08 - 27/08) – Hier ben je thuis  
Lucas 15: 1-32 en 16: 19-31  
Een verloren schaap wordt gezocht en gevonden, een verloren zoon mag thuis komen bij zijn 
vader. Ook de arme Lazarus komt na zijn leven thuis bij God. 

 
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. 
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Algemeen nieuws 
 

Musical en afscheid groep 8 
Deze week nemen we traditiegetrouw afscheid van groep 8. Voor de groepen 1 en 2 worden de 
liederen uit de musical op maandag opgevoerd. Dinsdag is de ‘generale repetitie’ voor de groepen 3 
t/m 7. Woensdagavond is de afscheidsavond in De Schalle en wordt de musical opgevoerd voor alle 
ouders/verzorgers, oudere broers/zussen en het team. Erna vindt het officiële afscheid plaats.  

 
Laatste schooldag 
Vrijdag 9 juli a.s. gaan de leerlingen van 8.30 tot 12.00 naar school en erna begint de zomervakantie. 
Rond 11.30 uur nemen we afscheid van de groep 8 leerlingen en juf Debora. Vervolgens is er voor de 
aanwezige ouders/verzorgers de gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Bij deze activiteit nemen 
we de Corona-regelgeving in acht, wat betekent dat iedereen 1,5 m afstand houdt.  
 

Bedankje leerkrachten 
Sommige leerlingen willen aan het einde van het schooljaar de leerkracht(en) een bedankje geven. 
Dit vinden wij momenteel niet gepast, aangezien kinderen ook nog niet mogen trakteren. We hopen 
op uw begrip. 
 

Opening plein 
In de zomervakantie wordt een groot deel van het schoolplein van het hoofdgebouw vernieuwd. Op 
de eerste schooldag willen we het schoolplein spectaculair gaan openen. Omdat de eerste schooldag 
spanning met zich meebrengt, zullen we rekening houden met de opzet van deze opening. In de 
praktische nieuwsbrief welke uitkomt in de laatste week van de zomervakantie, leest u hier meer 
over.  
 

Volgend schooljaar  
Zoals vermeld komt de praktische nieuwsbrief uit in de laatste week van de zomervakantie. Hierin 
komen tal van praktische zaken met betrekking tot het volgende schooljaar. Op voorhand willen we 
al wat informatie en data met u delen: 
 
 -> Vanaf volgend schooljaar mogen de leerlingen weer trakteren; 

-> Vanaf volgend schooljaar gaan we de koelkasten weer gebruiken; 
-> Ook krijgen de groepen 3 t/m 8 waar mogelijk 2x in de week gymnastiek; 
30-08 Koffieochtend groep 8; 
31-08 Informatieavond (19.00 ronde 1, 20.00 ronde 2); 
06-09 Peutergym (9.00 uur); 
07-09 Koffieochtend groep 7; 
08-09 Verkiezingen leerlingenraad; 
10-09 Pleinfeest; 
14-09 Omgekeerde oudergesprekken, zonder kind; 
15-09 Koffieochtend groep 5/6; 
16-09 Omgekeerde oudergesprekken, zonder kind; 
21-09 Koffieochtend groep 4; 
24-09 Speelgoedochtend peuters-kleuters; 
27-09 Koffieochtend groep 3; 
04-10 Peutergym; 
06-10 Koffieochtend groepen 1 en 2; 
12-10 Koffieochtend peuters. 
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Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
De laatste week voor de zomervakantie begint. Deze afgelopen weken stond het thema ‘Zomer en 
water’ centraal. Alle groepen zijn hier erg druk mee bezig geweest.  
Ook mochten alle kinderen lekker kliederen met zand en water. Het was modderweek! 

 
Babygroep 
Op de babygroep hebben we het zomerthema in de groep 
gebracht. Zo hebben we van onze handjes boten gemaakt op het 
raam, hebben we een zee geverfd en mochten we ijsblokjes 
voelen en proeven. Wat was dat koud! Ook hebben we het 
strand naar binnen gehaald en werd er met schelpjes, emmers 
en zand gespeeld. Al het zand tussen de vingers en in onze 
kleren, het kriebelt wel af en toe.  
 
Peutergroep 
Ook de peuters zijn druk bezig geweest met het thema. We hebben onze 
eigen ijsjes ontworpen door zelf gekleurde stippen te maken. De speeltafel 
hebben we omgetoverd tot grote zandbak. De zon scheen niet alleen 
tijdens dit thema. Tijdens een regenachtige dag hebben we binnen ook 
onder de paraplu gelopen. De juffen spoten water op de paraplu. Zo leek 
het net of het binnen ook echt regende. Tijdens de warmte hadden we ook 
een echte buitendouche! Zo konden we lekker afkoelen. 
 
BSO 
Om de BSO in het zomerthema te maken, is er een mooi strand op het 
raam geschilderd. Hier hebben we zand op geplakt zodat het net echt lijkt. 
Met stoepkrijt hebben we zelf stoepkrijtverf gemaakt en het schoolplein 
versierd. Vooral het waterthema is favoriet op de BSO. Er zijn al heel veel waterballonnen geknoopt 
en kapot gegooid. Emmers met water, bekers en zand bij elkaar is ook een groot succes.  
Het loomen is deze periode ook weer helemaal in. Kettingen, armbanden, er wordt heel veel 
gemaakt.  
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Groepen 1 en 2: 
En toen was het al weer bijna zomervakantie. We hebben 
een erg fijn schooljaar gehad, maar door de corona was het 
ook wel weer een beetje gek. In de groepen 1 en 2 werken 
we momenteel over het thema: ‘vakantie’. We hebben met 
elkaar gesprekken over de vakantie en we maken mooie 
werkjes. Woensdag 30 juni jl. zijn we ook nog met z’n allen 
op schoolreisje geweest naar de Drentse Koe in Ruinerwold. 
We hebben daar samen met de kinderen van groep 3 t/m 5 
heerlijk gespeeld.  
 
Groep 3: 
We zijn verder gegaan met het thema ‘De haven’. We 
hebben boten gemaakt van aluminiumfolie. Welke vorm moet de boot hebben om zoveel mogelijk 
blokjes te kunnen dragen?  
Ook hebben we geleerd dat een containerschip van 400 meter lang een stuurtje heeft van maar 30 
centimeter doorsnede!  
Ook hebben we meegedaan met de ‘mudrun’ van de Oranjevereniging. Wat hebben de kinderen een 
plezier gehad op het parcours dat klaarstond.  
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Groep 4/5: 
Wat hebben we genoten van de ‘mudrun’ en het schoolreisje! 
Maar ook op school zijn we leuke projecten gestart. Zo hebben we ons verdiept in het thema 
‘uitvinders’. We mochten een fietsbel uit elkaar halen: het in elkaar zetten bleek wat lastiger. Ook 
gingen we op onze notebook aan de slag met tandwielen. Hierbij de site zodat je dit ook thuis kan 
uitproberen: http://www.gearsket.ch/   

 
 
 
 
 

 

Groep 6: 

Slootspringen, buikschuiven, zaklopen, stormbaan…  Alle ingrediënten voor een ‘mudrun’ waren 
aanwezig! De foto’s spreken voor zich en nogmaals bedankt Oranjevereniging Nijeveen! 

           
Foto’s zijn te downloaden en te zien via Parro of op de website: www.kindcentrumdewel.nl - groep 6 of Nieuws 

                                                
  

http://www.gearsket.ch/
http://www.kindcentrumdewel.nl/
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Groep 7: 
De kinderen hadden al eerder het theoretisch verkeersexamen gemaakt in de klas. Hiervoor was 
iedereen geslaagd! Nu was het 15 juni zover om het praktisch verkeersexamen te fietsen. Een aantal 
kinderen hadden de route al goed geoefend van te voren. De kinderen mochten tijdens het examen 
de route in 2-tallen fietsen. Alle kinderen zijn ook geslaagd voor het praktisch verkeersexamen. Goed 
gedaan! 

 

 

 

Groep 8: 

We hebben weer veel leuke activiteiten mogen doen afgelopen weken.  
We zijn met elkaar op kamp geweest naar Appelscha. We hebben ontzettend genoten. We hadden 
het getroffen met het weer en leuke activiteiten gedaan. Zo hebben we levend stratego gespeeld in 
het bos van Havelte, vlotten gebouwd, gezwommen en natuurlijk de bonte avond! We hebben top 
dagen gehad! 
Afgelopen vrijdag hebben we de vossenjacht gehad. Dit was ook zeer geslaagd! Fijn om te zien dat er 
zoveel ouders met kinderen zijn geweest. De kinderen van groep 8 hebben een hele leuke avond 
gehad! 
Daarnaast zijn we de afgelopen maand in groep 8 ook druk bezig geweest met de voorbereidingen 
voor de laatste schoolweken. We zijn vooral veel aan het oefenen voor de musical. De kinderen doen 
het hartstikke goed! De laatste puntjes nog op de i en dan zijn ze er helemaal klaar voor! Dinsdag 6 
juli gaan de kinderen de musical opvoeren voor de kinderen van groep 3 t/m 7 en woensdagavond 
voor de ouders en via een live stream voor alle andere belangstellenden!  
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In juli zijn de volgende leerlingen en juf jarig:     

                                                           
Juli 

  

03-07 Fleur Groep 6 
04-07 Jorne Groep 6 

 Juf Bea Groep 3 
05-07 Fayenn Groep 1/2b 

 Brit  Groep 7 
07-07 Juf Annerieke Groep 6 

08-07 Rowin  Groep 6 
 Bertin Groep 7 

09-07 Marlotte Groep 1/2b 
10-07 Maren  Groep 1/2a 

 Janna  Groep 4 
 Jeske Groep 7 

17-07 Klaas Jan  Groep 7 
 Jurrian Groep 1/2b 

24-07 Kjeld Groep 1/2a 
25-07 Damiën Groep 6 

27-07 Justin Groep 5 
29-07 Romeé Groep 8 

30-07 Floor Groep 4 
 
 
 
 

           
“Caravans willen helemaal niet op vakantie. Vandaar dat die auto’s zo hard 

moeten trekken.” 
 

-Kees van Kooten-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: De Zomerchallenge in Drenthe 

 

 


