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Schoolbelletje
Nieuwsbrief november 2021
Van de directietafel
Iets in mij vertelde dat ik daar moest gaan staan. En een
seconde of vijf later wist ik waarom: de corner werd genomen
en de bal werd door een verdediger richting mij gekopt. Vanaf
een meter of 20 haal ik uit en via het natte veld belandt de bal
in de rechterhoek. Goal. Blijdschap. Hossende mannen. Wat
voelt dat heerlijk! Nog geen 10 toeschouwers die het gezien
hebben, maar dat maakt niets uit..
Marco van Basten had hier een naam voor: Oceaanvreugde.
Het staat voor blijdschap vanuit je diepste binnenste. Je bent
dan eigenlijk zo blij als een kind en hebt het gevoel de hele
wereld aan te kunnen. Precies dat gevoel zou ik ieder kind wel
willen meegeven!
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Ondanks dat onze kinderen vandaag de dag in betrekkelijk
meer luxe opgroeien dan wij en de wereld door fenomenen
als internet en social media steeds groter is geworden, zijn er
ook vele vraagtekens en misschien zelfs angsten. Het coronavirus heeft hier invloed op, klimaatverandering en natuurlijk
de verharding van de maatschappij.

24-11 ICT studiemiddag
26-11 Speelgoedochtend
peuters-kleuters
Terugkomavond
‘oude’ groep 8
01-12 Teamoverleg

Oplossingen en antwoorden hebben we niet altijd
voorhanden. Wat we wel kunnen blijven
Proberen, is er te zijn voor onze kinderen.
Of zoals onze intern begeleider verderop in
deze nieuwsbrief zo mooi beschrijft:
het is goed om samen met elkaar rondom
uw kind te staan!

03-12 Sinterklaasviering
06-12 Schoolbelletje december

Met vriendelijke groet,
Jan Schaper
Directeur Kindcentrum
De Wel
Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wel 2021-2022

Kind Op Maandag
Week 44 (01/11 - 05/11) – Hier droom ik van
Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt
een belangrijke positie. Maar dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem.
Als Jozef haar afwijst, komt hij in de gevangenis terecht. Hij legt de dromen van zijn
medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een droom. Wie zou kunnen uitleggen wat de dromen
van de farao betekenen?
Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van
hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat
ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze
gehoord hebben dat daar graan is.
Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen?
Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin
meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een
zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal.
Week 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed?
Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en
maakt zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen.

Uit de informatiegids:

Inspraak

Het kindcentrum moet op veel momenten in het schooljaar
beslissingen nemen, zowel over organisatorische zaken als over
leerlingen, als over een combinatie van die twee. Besluiten die wij
als kindcentrum nemen, bespreken wij (indien mogelijk en indien
noodzakelijk) met u als ouders. Zeker als het om beslissingen over
individuele leerlingen gaat, overleggen wij met de ouders. Het kan
voorkomen dat de ontwikkeling van een leerling afwijkt van de
verwachtingen. Bijvoorbeeld omdat de ontwikkeling van een leerling achter blijft
bij de klasgenoten, waardoor het beter voor de leerling is om te verlengen of doubleren.
Ook het omgekeerde kan het geval zijn, namelijk dat een leerling een groep hoger geplaatst moet
worden dan volgens de leeftijd voor de hand zou liggen. Samen kijken we wat het beste is voor de
leerling. Het kan echter voorkomen dat wij als kindcentrum en u als ouders het niet eens worden.
Toch zal er een beslissing genomen moeten worden, in het belang van uw kind. In dat geval heeft het
kindcentrum het laatste woord en beslissen wij in welke groep uw kind wordt geplaatst. In enkele
gevallen is het nodig de MR om advies of instemming te vragen.
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Algemeen nieuws
Studiedag 5 november
In het overzicht ‘Vakanties en vrije dagen’ wat aan het einde van het vorige schooljaar verstuurd is
aan alle ouders/verzorgers, is per abuis een verkeerde datum opgenomen voor de studiedag. Hierin
staat vermeld dat we maandag 8 november a.s. een studiedag hebben, maar dit moet vrijdag 5
november a.s. zijn. In de agenda van Parro stond dit gelukkig wel juist vermeld.

Schoolkamp en schoolreizen
In het Activiteitenmagazine 2021-2022 stonden nog niet de data voor het schoolkamp van groep 8 en
de schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 vermeld. Woensdag 1 juni t/m vrijdag 3 juni 2022 gaat groep
8 op schoolkamp. Woensdag 6 juli 2022 vinden de schoolreizen plaats voor de groepen 1 t/m 7.

Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het project ‘Schoolfruit’. In
de week van maandag 15 november a.s. start het 20 weken durende
project, waarbij we voor drie dagen per week (woensdag, donderdag en
vrijdag) fruit ontvangen voor in de ochtendpauze. Aan het begin van
iedere week wordt via Parro gecommuniceerd welk fruit er geleverd
wordt. U hoeft op deze dagen geen fruit mee te geven aan uw
kind(eren), tenzij zij een bepaald fruitsoort echt niet lusten.

Oudergesprekken
Dinsdag 16 en donderdag 18 november 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 8. 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 9 november a.s. De leerkracht van uw kind kan u eveneens hiervoor
uitnodigen. Een gesprek duurt 15 minuten en vindt plaats in het kindcentrum.

Even voorstellen…
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Sylly Harkema en sinds kort woon ik samen met mijn man, in het mooie Vledder. Wij
hebben 2 zoons en 2 schoondochters en sinds afgelopen mei ook een kleindochter. Het is heerlijk om
oma te zijn en mijn ‘hart’ ligt ook echt bij het jonge kind, vandaar mijn keuze om les te geven aan
groep 1 en 2.
Ik heb 11 jaar met veel plezier voor de klas gestaan bij de kleuters op een aantal basisscholen in de
provincie Groningen en ik ben ongeveer 10 jaar werkzaam geweest binnen ons eigen bedrijf; een
instituut voor huiswerkbegeleiding en bijlessen in Siddeburen.
Sinds 2020 ben ik weer aan het werk binnen het basisonderwijs (op invalbasis) omdat ik het contact
met de jongere kinderen en met de collega’s miste.
CBS De Wel lijkt mij een hele leuke school en ik vind het fijn dat ik (tijdelijk) de dinsdag en de
woensdag mag overnemen van juf Nicky. Ik hoop dat de leerlingen van groep 1, 2 en hun
ouders/verzorgers zich ook bij mij snel op hun gemak zullen voelen.
Juf Sylly.
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Nieuws uit de groepen
Kinderopvang:
In de volgende nieuwsbrief is er weer een bijdrage vanuit de kinderopvang.

Groepen 1 en 2:
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het nieuwe thema;
‘Herfst’. We hebben met elkaar een prachtige wandeling
gemaakt langs de mooiste herfstbomen, we hebben
paddenstoelen gezien en heuse ‘herfstschatten’ gevonden.
Deze liggen mooi te pronken in de klas. Ook zijn we al weer
begonnen met het maken van een prachtige lampion.

Groep 3:
Dinsdag 26 oktober jl. zijn we naar de bibliotheek in Meppel
geweest. Hier kregen we uitleg over de soorten boeken:
prentenboeken, informatieve boeken en leesboeken. Daarna
gingen de kinderen op zoek naar boeken die verspreid door de bibliotheek lagen. Hier hoorde een
opdracht bij: maak een verhaal, maak het versje af of luister naar het verhaal.
Als afsluiting hoorden we nog een gedicht over boeken en kregen we een boekenlegger mee naar
huis. Veel kinderen zijn al lid van de bibliotheek en komen hier regelmatig en dat is mooi!
Een lidmaatschap voor kinderen is gratis.

4

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2021-2022

Groep 4:
Naast de rekenlessen van Snappet, zijn wij in de groep
ook bezig om ons rekenmuurtje goed op te bouwen.
We oefenen d.m.v. verschillende opdrachten en
spelletjes onze vaardigheden. We automatiseren op
deze manier de rekensommen die we hebben geleerd.
Hoe leuk is het om spelenderwijs bezig te zijn met
‘getallen’ en ‘rekenen’. Door samen te werken, leren
we van en met elkaar. Zo is het spel Regenwormen
heel erg populair en wordt het inmiddels ook bij de
kinderen thuis gespeeld, Super leuk!

Groep 5/6:
In groep 5/6 zijn we gestart met de ‘leesvreters’. De leesvreters
(voorheen leesvirus) is een leesbevorderingsproject voor leerlingen uit
groep 5 en 6. Wij zijn met onze groep de strijd aan gegaan met andere
scholen uit Meppel en omgeving. We lezen boeken, beantwoorden
vragen en de leerlingen geven hun mening over de boeken. Het is
ontzettend leuk en leerzaam om op deze manier samen bezig te zijn met
het lezen.

Groep 7:
In groep 7 hebben we de
voorleeswedstrijd gehouden. Er waren
6 kinderen die eraan mee wilden doen.
De bedoeling hiervan is, dat de
kinderen een fragment uit een boek
kiezen om voor te lezen. Als alle
kinderen die mee willen doen geweest
zijn, wordt er gestemd wie het mooiste
kan voorlezen. Deze kampioen zal
namens onze school meedoen aan de
voorleesrondes in Meppel. Samen is er
besloten dat Emma de
voorleeskampioen van onze school is
geworden! Gefeliciteerd Emma!
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Groep 8:
Wat hebben we de afgelopen periode veel gezien, gedaan en geleerd. We hebben verschillende
excursies gedaan, waar een aantal leerlingen graag iets over willen vertellen:
Drukkerijmuseum
We fietsten van school naar het Drukkerijmuseum .
De moeder van Levi die fietste vooraan. We mochten op een oude typemachine typen en een krantje
drukken. We kregen een blad en moesten opdrachten doen. We mochten naar een oude
radiozender luisteren en een spel met kaarten doen. Daarna kregen we een vouwblad: zoek het
vijfde zwijn. Je moest het zo vouwen dat je Hitler (het vijfde zwijn) kon zien. We hebben een leuke
dag gehad. groetjes Emma en Aaron.
Bedrijven dag
Wij gingen eerst naar Mariëlles Ice cream en
daar mocht je ijsjes maken. Bij het
Meulenplein kreeg je een rondleiding. Toen
gingen
we naar de schoonheidsspecialist. Ze
vertelden dat ze daar make up, massage,
waxen en een zonnebank hadden. Ze liet eerst
waxen zien en toen mochten we het zelf doen.
Daarna gingen we make-uppen. Als laatste
gingen we naar de massage plek. Toen gingen
we naar de Coop en daar kreeg je een
rondleiding en daarna mocht je een
speurtocht doen. En aan het eind kregen we
pepernoten en een Knopper reep. Als
afsluiting hebben we gekeken bij Oosterhuis
en daar een broodje gegeten. groetjes Lauren
en Brit.
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Interne begeleiding
De start van het schooljaar zit er nu echt op, we hebben de herfstvakantie erop zitten. Toch altijd
weer spannend de periode richting de eerste vakantie, als je naar een andere groep gaat, of een
nieuwe juf of meester krijgt. We hebben daarom ook veel ingezet op ‘De Gouden Weken’, zoals u
heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. De eerste weken zijn belangrijk om een goede start met
elkaar te kunnen maken.
De leerkrachten hebben ook zo’n eerste periode nodig om de kinderen goed te leren kennen; hoe
gaat het, wat vinden ze fijn, wat vinden ze lastig, wat hebben ze van ons nodig? Aankomende week
gaan we de groepen bespreken in een groeps- en leerlingbespreking. Hierin zullen we de voortgang
bespreken. Heeft u dingen die u wilt delen met de leerkrachten, schroom niet om contact op te
nemen. Het is goed om samen met elkaar rondom uw kind te staan.
Heleen Masteling, Intern Begeleider
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In november zijn de volgende leerlingen en juf jarig:

November
01-11
03-11
05-11
10-11
12-11
14-11
17-11
20-11
24-11

Jaylinn
Juf Marieke
Sjenine
Estée
Eva
Marilène
Tom
Wouter
Jurre
Ann
Teun

Groep 4
Groep 4
Groep 4
Groep 1/2b
Groep 8
Groep 5
Groep 3
Groep 8
Groep 4
Groep 1/2a
Groep 3
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“De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd
kan worden.”
-Nelson MandelaHet Schoolbelletje verschijnt eens per maand
© Kindcentrum De Wel
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Bijlage 1:

Op de camping van PlusKinderopvang

Buurtgezinnen in Meppel
Heb je al eens gehoord van Buurtgezinnen? Buurtgezinnen koppelt gezinnen die overbelast
zijn aan een warm en stabiel gezin in de buurt, voor alledaagse en vriendschappelijke hulp
rondom de kinderen. Hoe die steun eruit ziet is altijd maatwerk. Het kan gaan om een
wekelijkse speelafspraak na schooltijd of in het weekend, mee-eten, logeren of samen iets
leuks ondernemen. Zo krijgen de kinderen wat extra liefde en aandacht, en kunnen ouders
even op adem komen.
Op dinsdag 26 oktober van 11:00 tot 12:00 uur is er een info-uurtje over Buurtgezinnen in
Bibliotheek Meppel (marktstraat 27). Geïnteresseerde vraag- en steungezinnen kunnen hier
vrijblijvend aanschuiven om meer te horen over Buurtgezinnen. Je kunt uiteraard ook zelf
contact opnemen met de coördinator via geke@buurtgezinnen.nl of 06-23100123.
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Bijlage 2:

Typetuin

Betreft: Typecursus de Typetuin gaat van start!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2022 op CBS de Wel de groepstypecursus van de
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de
rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter
kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de
cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: maandag 7 maart 2022
Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur
Leslocatie: CBS de Wel, Burgemeester Haitsmalaan 7 7948 AE NIJEVEEN

•
•
•
•
•
•
•

Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van
het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Schrijf in voor 10 januari en ontvang € 25,- korting.
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-. Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Tip
Met gratis annuleren tot 21 februari blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijg jij je
geld terug. Beloofd!

Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
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Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,

Team van de Typetuin
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