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

Van de directietafel 
 
Na een paar dagen van regen is op maandagochtend de lucht 
ineens strak blauw. De natuur is nog mooi groen en de 
meeste mais staat nog op de velden.  
Toch weten we dat de herfst in aantocht is en de donkere 
dagen zullen komen: de pepernoten liggen al een maand in de 
schappen en een landelijk muziekstation draait alweer kerst 
hits. Een goede reden om eens na te denken over de 
veiligheid van onze kinderen, wanneer zij onderweg zijn van 
en naar het kindcentrum. 
 
We willen dan ook na de herfstvakantie een fietscontrole 
organiseren. Geheel onder schooltijd, ingericht met behulp 
van welwillende ouders, collega’s en de plaatselijke 
fietswinkel. Verderop in de nieuwsbrief leest u hierover meer.  
 
Ook dat is ‘lekker in je vel, op De Wel’: bijdragen aan de 
veiligheid van de kinderen, op welke manier dan ook! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
Week 40 (04/10 - 08/10) – Maken we het goed?  
Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22  
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter 
Jakob en zijn gezin aan – maken ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau 
hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij zich. Jakob stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het 
goed kunnen maken? 
 
Week 41 (11/10 - 15/10) – Hoe sterk ben jij?  
Genesis 32: 23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29  
Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg vecht hij met een 
onbekende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en met de mensen. Als Esau 
en Jakob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te vergeven. 
 
Week 42/43 (18/10 - 29/10) – Zie je mij?  
Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6  
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem 
wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar 
Egypte wordt gebracht? 

 
Uit de informatiegids: Leerlingenraad 
 
Aan het begin van het schooljaar wordt er een nieuwe leerlingenraad 
gevormd. De leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen zich verkiesbaar 
stellen en uit iedere groep worden twee kandidaten gekozen. De 
leerlingenraad vergadert eens in de 6 weken met de directeur. 
Vaste items als het plein en gebouw komen ter sprake, maar ook is 
er ruimte voor inbreng vanuit de vragen- en ideeënbus. Deze bus 
staat in de gemeenschappelijke ruimte en een ieder die het wil kan 
de bus van input voorzien. De leerlingenraad heeft invloed op het 
handelen van het kindcentrum en de besluitvorming. Zo is de leerlingenraad 
nauw betrokken bij veranderingen op het schoolplein. Ook verzorgt de leerlingenraad 
rondleidingen voor nieuwe ouders.  
 
De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit: Aaron en Janna (groep 5), Eva en Tirsa (groep 6), Eden en 
Noa (groep 7) en Hannah en Tijn (groep 8). 
 

Algemeen nieuws 
 
Juf Nicky 
Als gevolg van haar zwangerschap heeft juf Nicky besloten zich niet te laten vaccineren tegen het 
Corona-virus. Met die reden heeft zij dan ook besloten om vanaf week 28 van haar zwangerschap 
aangepaste werkzaamheden te gaan verrichten. Dit betekent dat we op zoek zijn naar passende 
vervanging voor groep 1/2 a, voor een langere periode(zie bijlage 3). Bent u of kent u iemand die 
past binnen deze vacature? We vernemen het graag! 

 
Oproep OAC 
Binnen het kindcentrum hebben wij een actieve Ouder Activiteiten Commissie (OAC). De OAC is 
onder andere betrokken bij de organisatie van het Pleinfeest, de Avondvierdaagse en andere 
activiteiten waarbij het kindcentrum niet zonder de inzet van ouders kan. De OAC is op zoek naar 



 

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2021-2022 
 

3 

nieuwe leden: heeft u belangstelling? Neem contact op met de OAC, middels een email naar 
voorzitter Rigtje Karssen via r.karssen@trefonderwijs.nl  

 
Oproep Luizenteam 
Het luizenteam is voornemens om na de herfstvakantie de luizencontrole weer op te pakken. 
Wanneer dit plaats zal vinden, verneemt u nog via Parro. Het luizenteam is dringend op zoek naar 
een aantal nieuwe ouders/verzorgers die kunnen ondersteunen: heeft u belangstelling? Neem 
contact middels een email naar j.schaper@trefonderwijs.nl  

 
Vooraankondiging: fietscontrole 
Nu we de donkere periode in gaan is het belangrijk dat de fietsen van onze kinderen veilig zijn en dat 
de verlichting werkt. Dinsdag 26 oktober a.s. zullen we een fietscontrole organiseren, waaraan alle 
kinderen mee mogen doen. De organisatie is in handen van Verkeersouder Jessica Stens, waarbij er 
ondersteuning is van Grada Bikes en meester Klaas.  
 

Wecycle & Stibat 
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over de inzamelingsactie van kapotte elektrische 
apparaten middels de actie ‘Wecycle’. Tot op heden hebben we nog maar één apparaat ingezameld 
en dit is wat karig (voor de belangstellenden: de blender van meester Jan heeft het begeven). We 
kunnen met deze actie leuke prijzen verdienen, dus kom maar op met die kapotte elektrische 
apparaten! 
 
Daarnaast doen we ook weer mee aan de inzamelingsactie van ‘Stibat’. Oude batterijen kunnen 
vanaf volgende week ingezameld worden binnen het kindcentrum.   

 
Gratis boeken voor de schoolbieb! 
Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te worden! 
Bruna en Riemer Barth organiseren dan weer de 
succesvolle actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een 
fantastische manier om je schoolbibliotheek gratis uit te 
breiden met een verse aanwas nieuwe kinderboeken. Zie 
voor meer informatie bijlage 1.  
 

Even voorstellen.. 

Hoi allemaal, 
  
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Kim van der Veen, 
tweedejaars student op de Pabo NHL Stenden. Dit schooljaar loop ik stage 
op woensdag in groep 5 & 6 bij juf Romy. Ik wil dolgraag juf worden en ik 
ben erg enthousiast over het feit dat ik stage mag lopen in deze gezellig 
klas van De Wel. Ik vind het werken met kinderen ontzettend leuk, omdat 
elke dag anders is en ik ze nog veel kan leren. Naast mijn stage werk ik nog 
in een restaurant als bedieningsmedewerker. Dit vind ik ook ontzettend 
leuk en doe ik dan ook al 10 jaar.  
  
Groetjes,  
  
Kim van der Veen 

  

mailto:r.karssen@trefonderwijs.nl
mailto:j.schaper@trefonderwijs.nl
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Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
 
Babygroep 
We zijn deze periode bezig geweest met het thema ‘lichaam’. 
We speelden met watten en scheerschuim. Dat voelt lekker 
zacht! We zingen liedjes zoals ‘klap eens in je handjes’ en ‘hoofd, 
schouders knie en teen.’ Wat leuk om te zien dat veel kinderen 
deze liedjes thuis ook zingen en gelijk mee beginnen te doen. 
Ook plakken we pleisters op een beer. De pleisters plakken wel 
heel erg aan je handen, dit voelt gek, maar gelukkig is de beer 
weer helemaal beter. 
 
Peutergroep 
Ook in de peutergroepen zijn we  bezig met het thema ‘lichaam’. In het 
lokaal is een echte doktershoek gemaakt met een bed, verband en alle 
andere dingen die een dokter nodig heeft. We vinden het heel leuk om hier 
met elkaar te spelen. Er worden spiegels gemaakt zodat we onszelf goed 
kunnen zien.  We verstoppen ons één voor één in een grote doos. Wie is er 
weg? We gaan raden wie er verstopt is. 
 
BSO 
Ook op de BSO hebben we met het thema ‘lichaam’ gewerkt. De deur is een 
grote meetlat geworden voor alle kinderen. De foto’s en touwtjes laten zien 
hoe groot iedereen is. Er zijn longen geknutseld. Met behulp van rietjes en 
boterhamzakjes leren we hoe longen werken.   
Nu zijn we bezig met het thema ‘Dieren’. Er zijn al hele mooie dieren 
in elkaar gezet. Ook de knuffels zijn favoriet. Er staan nog een aantal 
leuke activiteiten op de planning.    
 

Wist u dat onze lieve collega Chantal is bevallen van een zoon? 
Hij heet Luut Hendrik Peter. Het gaat goed met ze en we gaan 
hem met het team binnenkort bewonderen.  
 



 

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2021-2022 
 

5 

Groepen 1 en 2: 
Met de kleuters zijn we al weer een poosje aan het 
werk binnen het eerste thema van Kleuterplein ‘de 
winkel’. Groep 1/2a werkt over de groentewinkel en 
groep 1/2b over de boekenwinkel. Binnen deze twee 
subthema’s worden er mooie werkjes gemaakt en zijn 
er nieuwe dingen geleerd. Ook zijn we met de kleuters 
naar OBS de Gaarlandt geweest voor een voorstelling 
over het boek ‘Het dierendorpje’ (geschreven door 
Kim-Lian van der Meij en geïllustreerd door Gitte 
Spee). Het was een prachtig verhaal over de dieren uit 
het dierendorpje die een avontuur gingen beleven in 
hun dorp en de rode kat die een beetje gemeen was. 
Het was een mooie muzikale en beeldende 
voorstelling. 

 
Groep 3: 
Met Lijn 3 zijn we alweer aan het einde van thema 2. De kinderen 
hebben al 15 letters geleerd! Hiermee kunnen ze al veel woorden 
lezen: de boom, de kraan, de mast, de maan en de mier.  
Rekenen doen we met Semsom. Deze handpop (->) rekent graag met 
ons mee. We rekenen ook regelmatig buiten op het plein.  
In onze themahoek gaan we een pizzeria beginnen. De kinderen zijn 
druk bezig om hiervoor spullen te maken: een oven, pizzabodems en 
een menukaart. Zodra dat klaar is, kan de pizzeria open! 
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Groep 4: 
Het eerste hoofdstuk van Blink hebben wij afgerond. Dit 
thema heet ‘Ruimtereizigers’. 
Groep 4 weet nu ‘alles’ over vreemde planeten, raketten, 
astronauten en hun leven in de ruimte. Aan het eind van 
dit thema mochten zij aangeven of ze een astronaut 
zouden willen worden. En of ze mee zouden willen op een 
ruimtereis naar Mars. 
Leuk om deze verschillende antwoorden te lezen.... 
 

Groep 5/6: 
Wij zijn de afgelopen weken aan de slag gegaan met het 
eerste thema van Blink. Namelijk ‘Aardse extremen’. We 
hebben al onderzocht hoe een aardbeving en regen 
ontstaat. De komende weken gaan we nog meer aardse 
extremen onderzoeken.  
Ook hebben wij onze dieren afgemaakt: wat zijn ze 
ontzettend 
mooi 
geworden!  
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Groep 7: 
Op donderdagmiddag hebben de kinderen 
schaakles van meester Bouwman.  
Dit vinden de kinderen erg leuk en leerzaam. 
Door de corona hebben ze hier vorig jaar 
weinig les in gekregen, vandaar dat we het 
hebben kunnen opschuiven naar dit jaar. De 
kinderen zijn er enthousiast mee bezig, met 
het schaakprogramma op de computer, 
maar ook wedstrijdjes tegen elkaar spelen.  

 

Groep 8: 

De Kinderpostzegelactie is gestart 
Tot en met 6 oktober a.s kunnen de 
kinderen van groep 8 langs uw deur komen.  
Dit jaar is het thema: Geef meer kracht!  
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad 
op de levens van alle 1,5 miljoen 
basisschoolkinderen in Nederland. Daarom 
wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan 
projecten die kinderen helpen meer 
veerkracht te ontwikkelen.  
 
Prinsjesdag 
De derde dinsdag van september zijn wij 
gestart met het Gouden koffertje van de Derde Kamer. Dit is een lespakket waarmee we aandacht 
besteden aan politiek en democratie. We zoeken antwoorden bij vragen als: Wat doen de Eerste 
Kamer en de Tweede Kamer? Wie mogen er stemmen? En wie is de baas van Nederland? Daarnaast 
is er ook een debatspel, waarin leerlingen leren met elkaar in debat te gaan. 
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In oktober zijn de volgende leerlingen en juf jarig:     

                                                       
Oktober 

  

04-10 Tijn Groep 8 
05-10 Inge Groep 6 

 Emma Groep 8 
 Berto Groep 1/2b 

07-10 Henri Groep 7 
09-10 Juf Rianne Groep 8 

13-10 Maud Groep 7 
24-10 Jinne Groep 6 

 Anya Groep 6 
29-10 Jurjan Groep 4 

30-10 Micha Groep 1/2a 
 Meike Groep 6 

 
 

“De herfst is de lente van de winter.” 
 

-Henri de Toulouse-Lautrec-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb 
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Betreft: Spaar mee voor onze schoolbieb!  

Beste ouder/verzorger, Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek.  

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.  

Lezen is een feestje  

Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te 

vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  

Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-

winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een 

tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school 

nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan 

meesparen!  

Spaar je mee?  

Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat 

de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
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Bijlage 2: Junior Energiecoach 

Bespaar energie én geld met een superleuk spel. 

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er in 

huis?’ 

Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach. 

Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken 

kinderen en ouders via dit spel waar ze in huis energie kunnen besparen. 

Deelname is gratis 

Gemeente Meppel daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten per week 

om thuis energie te besparen. Deelname is gratis! Duurzaamheid is een 

belangrijk thema voor de gemeente Meppel. De gemeente vindt het belangrijk 

om inwoners en kinderen daarbij te betrekken. 

 

Schrijf je nu in! 

De volgende ronde start op 8 oktober. Doe je mee? Inschrijven kan tot en met 3 

oktober. 

Kijk voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje op de website van 

Junior Energiecoach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.metenergiekunjelachen.nl/
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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! 

 

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 onderbouw; 

 

 

Kindcentrum De Wel biedt onderwijs en opvang onder één dak en telt circa 150 leerlingen. De Wel is 

een kindcentrum ‘voor’ en ‘door’ het dorp en samen willen we uit de leerling halen wat erin zit! 

  

Leerkracht groep 1/2  (m/v),  

0,4 fte  

Van 26 oktober 2021 (of zo spoedig mogelijk daarna) tot 31 mei 2022, 

i.v.m. een zwangerschapsverlof (dinsdag/woensdag) 

 

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met: Jan Schaper, directeur 

Kindcentrum De Wel (tel. 0522-490461). Solliciteren kan tot en met 8 oktober a.s. 

middels een e-mail naar j.schaper@trefonderwijs.nl. De gesprekken en eventuele 

proeflessen vinden plaats op woensdag 13 oktober 2021. 

mailto:j.schaper@trefonderwijs.nl
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Bijlage 4: Sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb 

 


