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

Van de directietafel 
 
Hoewel je als meester ook best een beetje moet kunnen 
acteren, is mijn acteertalent lang onontdekt gebleven. 
Midden jaren negentig zag de leiding van zondagschool Irene 
een os in mij. Ik hoefde niets te zeggen en kon dus ook weinig 
fout doen. Het was een ‘dienende rol’ zullen we maar stellen, 
want zonder os geen kerstverhaal.  
 
Wat op mij als kind enorme indruk maakte is de reis die Jozef 
en Maria maakten. Te voet en per ezel naar Betlehem en dan 
ook nog bedelen om een slaapplaats en uiteindelijk in een stal 
belanden. Toch hadden Jozef en Maria het in zekere zin nog 
goed voor elkaar toen Jezus Christus later in het verhaal werd 
geboren: ze hadden gelukkig een dak boven hun hoofd en 
naar wat ik later begreep is het in Betlehem vaak wat warmer 
dan op vele andere plekken in de wereld.   
 
Hoe anders is het dan ook voor de duizenden vluchtelingen in 
‘niemandsland’ tussen Wit-Rusland en Polen. Zij zouden maar 
wat graag kerst willen vieren met een dak boven hun hoofd, 
al was het maar in een stal. Laten we hopen op een betere 
toekomst voor hen, mogelijk zelfs in actie komen of in ieder 
geval voor hen bidden. Opdat zij ook ‘ooit’ weer kerst mogen 
vieren met een dak boven hun hoofd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
 
Week 48 (29/11 - 03/12) – Kom maar  
Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17  
Noömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze 
tegen elkaar. Samen gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren zoeken 
op het land van Boaz. Zo wordt in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt. 
 
Week 49 (06/12 - 10/12) – Dit is je kans!  
Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4  
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, 
maar er is iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden, 
kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van het koningshuis van 
David. 
 
Week 50 (13/12 - 17/12) – Luister eens!  
Lucas 1: 5-56  
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet zullen een 
kind krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazaret krijgt ook Maria een bijzondere boodschap 
van een engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar haar tante om 
het geluk met haar te delen. 
 
Week 51 (20/12 - 24/12) – Heb je het al gehoord?  
Lucas 1: 57- 80 en 2: 1-20 en Matteüs 1: 18-25  
Bij Zacharias en Elisabet wordt een kind geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast naar zijn 
vader genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral naar God verwijst. In Betlehem 
wordt Jezus geboren, de lang verwachte Zoon van David. Herders zijn de eersten die het horen. Zij 
brengen het goede nieuws verder de wereld in. 
 

Uit de informatiegids: Vrijwillige ouderbijdrage 

 
Eenmaal per schooljaar vragen wij alle ouders/verzorgers om een 
vrijwillige bijdrage. Van deze bijdrage worden activiteiten bekostigd 
welke met het kindcentrum te maken hebben, maar niet als 
onderwijsactiviteit worden gezien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
pleinfeest, Sinterklaas, Kerst en het vervoer van en naar Swim2Play. De 
vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op € 35,- 
per leerling. Voor de leerlingen die na 1 januari 2022 beginnen is een bedrag van € 
10,- vastgesteld. Hoewel de ervaring is dat de vrijwillige ouderbijdrage vrijwel altijd betaald 
wordt, is het niet betalen van de bijdrage geen reden voor uitsluiting van leerlingen van deelname 
aan activiteiten.  
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Algemeen nieuws 
 

Heeft het Corona-virus invloed binnen het kindcentrum? 
Dagelijks lezen we berichten over groepen die naar huis gaan, scholen en kindcentra die sluiten en 
zelfs dorpen die preventief in quarantaine gaan. Maar hoe is het eigenlijk in ons eigen kindcentrum? 
We merken dat het Corona-virus na bijna twee jaren ons nog steeds in haar greep houdt. Hoewel we 
voor en na de zomervakantie toch echt het gevoel hadden weer ‘normaal’ te kunnen functioneren, 
hebben we nu wederom maatregelen moeten treffen. Zo zijn we erg voorzichtig in het contact met 
ouders en externen. Ook komt het voor, dat wanneer een leerkracht afwezig is, we moeten schuiven 
met andere leerkrachten en/of onderwijsassistenten. Dat is nooit ideaal, maar tot op heden hebben 
we geen enkele groep naar huis hoeven sturen.  
Ook is er goed nieuws te vermelden: we missen momenteel weinig kinderen en medewerkers. Enkele 
gezinnen verblijven momenteel in quarantaine en ook is er een leerkracht thuis. Meer dan 90 % van 
de kinderen komt ‘gewoon’ naar het kindcentrum en wie hier niet kan zijn, doet (voor zo ver als 
mogelijk) mee door middel van afstandsonderwijs. Al met al komen we deze periode goed door en 
we zijn erg blij dat we ‘open’ zijn.  

 
Kerstviering 
De kerstviering vindt plaats op woensdag 22 december a.s. in de Gereformeerde kerk aan de 
Dorpsstraat. We vieren kerst met alle kinderen van 12.30 tot 13.30 uur. Helaas zijn 
ouders/verzorgers hierbij niet welkom.  
 

Activiteiten komende periode 
Helaas kan de ‘opa & oma spelletjesochtend’ van vrijdag 24 december a.s. niet doorgaan. De kerk- en 
schooldienst staat gepland voor zondag 23 januari a.s. Voor de kerstvakantie wordt besloten of en op 
welke wijze deze dienst georganiseerd wordt.  
 

Oproep versiercommissie 
De versiercommissie is met grote spoed opzoek naar uitbreiding. Enkele ouders hebben de 
commissie verlaten, omdat hun ‘laatste kind’ sinds dit schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat. 
Belangstelling? Meer informatie? Stuur een email naar j.schaper@trefonderwijs.nl  
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Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
 
Babygroep 
Er wordt druk gewerkt aan het thema ‘Sinterklaas’. Met watten, papier en 
lijm worden er Sinterklazen gemaakt. Ook versieren we de groep en staat er 
op de deur een Sinterklaas geverfd met een zachte baard van watten. 
Er ligt een zak met nepcadeautjes op de groep. De baby’s en dreumesen 
kunnen met deze cadeautjes spelen. Het papier scheuren en daarna weer 
maken met plakband. Dit voelt gek! 
 
 
 
Peutergroep 

Ook op de peutergroep zijn we allemaal druk met Sinterklaas. Op de 
groep is de werkkamer van Sinterklaas gebouwd. Ook ligt hier het 
grote Sinterklaasboek.  
Er worden heel veel liedjes in de kring gezongen, Sinterklaasverhalen 
gelezen en we oefenen het tellen met pepernoten. Dan is het best 
moeilijk om ze niet op te gaan eten. ;)  
Ook versieren we onze schoen. Aan het einde van de ochtend zingen 
we allemaal hard mee met het schoen zetten. Wie weet komt de Piet 
wel even langs om onze schoenen te vullen.. 
 
 
 
 
 

 
BSO 
Op de BSO zijn we ook vol van Sint en Piet. Er wordt een grote 
stoomboot van schoenendozen gemaakt. Allemaal 
verschillende kamers en vlaggenlijnen worden geknutseld. 
Samen kijken we het Sinterklaasjournaal en daarna verven we 
onze eigen Sinterklaaskunstwerk. Aankomende week zullen 
we ook nog met alle kinderen pepernoten gaan bakken.  
 
Voordat we begonnen zijn met het thema ‘Sinterklaas’ 
hebben we met de BSO twee workshops gevolgd. Zo  hebben 
alle kinderen een ‘skateworkshop’ gehad en is er een ‘free-
runworkshop’ geweest. Iedereen was hier erg enthousiast 
over!  
 
Volgende week gaat Sinterklaas weer terug naar Spanje. Voor 
ons is het dan tijd om bezig te gaan met het thema ‘Kerst’. 
Alle groepen worden in kerstsfeer gebracht en er staan weer 
leuke activiteiten op de planning. 
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Groepen 1 en 2: 
De laatste maand van dit kalenderjaar is al weer 
begonnen. In de klas zijn we dan ook begonnen 
met het thema ‘december’. Een maand waarin we 
twee feesten te vieren hebben: Sinterklaas en 
Kerst. Een drukke, maar ook een gezellige periode 
van het jaar. In de klas zijn we dan ook gestart met 
het eerste feest ‘Sinterklaas’. We zingen hierover 
liedjes, maken werkjes en luisteren naar de 
mooiste verhalen. Sinds een aantal weken hebben 
we ook een lettertafel in de hal. Hiervoor mogen 
de kinderen voorwerpen meenemen, waar de 
aangeleerde letter in zit. Het maakt niet uit of het 
vooraan, in het midden of achteraan is. We kijken 
met elkaar waar hij staat en schrijven dan het woord erbij. 

 
Groep 3: 
We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met Sinterklaas. We lazen teksten over Sinterklaas, 
we hadden veel Sinterklaasboeken in de klas en ook speelden we Sinterklaasspelletjes. Ook was het 
poppenhuis in de Sinterklaassfeer.  
Met lezen zijn we alweer begonnen met thema 5: de kinderen kennen nu al ruim 30 klanken! Het 
lezen gaat ook steeds beter. Fijn om te zien.  
Met de Kanjerlessen zijn we druk met ruzies oplossen: iemand doet iets bij jou (meestal per ongeluk) 
Hoe los je dit op een goede manier op? We spelen een situatie in de klas echt uit. Ook hebben we het 
gehad over vertrouwen, wat is dat? Wanneer kan je iemand vertrouwen? De kinderen die dat wilden, 
lieten zich achterovervallen, terwijl de juf ze weer opving. Wat een vertrouwen van de kinderen! 
 

 
 
Groep 4: 
Het is een gezellige, hectische tijd in november en december, dat merken we in de groep en thuis. 
We voelen en ervaren de spanning en het plezier wat de mooie tradities met zich meebrengen en 
daarom is het zo fijn om bij een groep te horen. We kunnen het dan delen met elkaar.  
In de kanjertraining doen we vertrouwensoefeningen, zoals het tillen van je klasgenoot. We tillen dan 
een klasgenoot op met vier andere kinderen. Het kind wat getild gaat worden, vraagt of hij/zij de 
ander kan vertrouwen en gaat dan de lucht in. Sommige kinderen kijken eerst even hoe dat allemaal 
gaat en krijgen zo het vertrouwen om het ook te willen. Iedereen is vrij in de keuze om mee te doen.  
Het enthousiasme kwam goed op gang, dus daarom zullen we deze oefening vaker doen, zodat 
iedereen een keer gedragen wordt op handen. (zie foto’s) 
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We merken dat steeds meer kinderen in groep 4 groeien in hun leesplezier. Het is heel fijn dat de 
bibliotheek van Meppel ons ondersteunt in deze ontwikkeling. Annelies, medewerker van de 
bibliotheek, kwam bij ons in de klas om nieuwe boeken te laten zien, zodat de kinderen geprikkeld 
worden om boeken te gaan lezen. (zie foto’s) Ook gebruiken we in de klas luisterboeken, die erg 
populair zijn. En kiezen steeds meer kinderen voor A-boeken van een serie, bijvoorbeeld Sofie en de 
…… van Edward van de Vendel of Superjuffie van Janneke Schotveld. Eén van deze boeken van 
superjuffie lezen we op dit moment ook voor in onze klas, met veel plezier! 

 

                                             
 

Groep 5/6: 
Wat is het weer een drukke en gezellige tijd in november en december, zowel thuis als in de groep. 
We hebben de afgelopen twee weken daarom ook al veel gewerkt in het thema Sinterklaas. Waarbij 
ook de vakken als rekenen en spelling in het thema van Sinterklaas verwerkt werden. Wat was 
iedereen enthousiast! Daarnaast is de leeshoek in de klas nog wat gezelliger geworden en hebben wij 
veel tijd besteed aan lezen en boeken met ‘de leesvreters’. Ook Annelies, medewerker van de 
bibliotheek, is bij ons in de klas geweest om een quiz te doen over lezen en om nog meer leuke 

 boeken te introduceren.  
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Groep 7: 
Op 15 november jl. hebben de groepen 7 en 8 
meegedaan aan het ‘dode hoek’ project. Eerst werd 
er een filmpje gekeken in het lokaal over wat een 
‘dode hoek’ nou eigenlijk is en waarom het 
gevaarlijk kan zijn. Vervolgens mochten de kinderen 
zelf ervaren hoe het is als je in en om een 
vrachtwagen staat. Op deze manier konden de 
kinderen zien, dat als er iemand in je ‘dode hoek’ 
staat, je deze persoon niet kunt zien. Er werd ook 
uitgelegd wat de beste plek is om te wachten als jij 
zelf bijvoorbeeld op de fiets bent.  
 

Groep 8: 

Kinderpostzegelactie  
Wij hebben geld opgehaald, voor kinderen die extra 
veerkracht nodig hebben. 125.000 kinderen hebben samen 8,5 miljoen euro opgehaald. Als klas 
hebben we meer dan 212 bestellingen gedaan. Het geld dat we daarbij verdiend hebben is meer dan 
3000 euro! We hebben een gouden certificaat gekregen, omdat deze school al 29 jaar meedoet aan 
de kinderpostzegelactie. Onze klas vond het superleuk om langs de huizen te gaan. Sommige mensen 
kochten ook online. Het was best handig dat ze het ook online deden, anders hadden wij veel meer 
werk.  Gemaakt door Levi en Daniek  
  
Kamp Westerbork  
Toen we op weg waren op kamp Westerbork was het heel 
gezellig in de bus.  We kwamen aan en gingen daar eerst een 
filmpje kijken. Daarna gingen we 3 kilometer lopen naar het 
kamp. Ondertussen zagen we satelliet torens.  
Bij de ingang stond prikkeldraad en het bijna nog intacte huis 
van de baas over kamp Westerbork. We liepen door het 
kamp en ondertussen kregen we veel informatie te horen.  
Er was nog een barak die na de tweede wereldoorlog werd 
gebruikt door een kippenboer. Toen werden we verder 
geleid naar een oude wagon, aardappelkelder en de 
uitkijktoren. Tenslotte kwamen we bij het monument dat 
uitgebeeld was met een treinspoor.  Gemaakt door Bart en 
Hannah  
  
Vrijdag 3 december sinterklaas  
Het was heel gezellig met sinterklaas. Allemaal leuke cadeaus en super leuke surprises! Het was een 
leuke dag en heel gezellig. We hebben een spel gedaan, als je op een cadeau klikte kwam er een 
naam op het bord en die mocht dan zijn surprise open maken. We hebben ook een escape 
room gedaan.  Sinterklaas was ook nog even in de klas. Hannah heeft een verhaal voorgelezen voor 
de sint en dat was het.  
Gemaakt door Milan en Eva  
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In december zijn de volgende leerlingen en juf jarig:     

 
 

           
                                                           December 2021 

04-12 Silke  Groep 3 
06-12 Renze Groep 6 

09-12 Bjorn  Groep 8 
 Sven  Groep 8 

16-12 Daniël Groep 6 
24-12 Rick Groep 5 
25-12 Ruben Groep 5 

27-12 Juf Annet Groep 7 
29-12 Nimda Groep 1/2b 

 Fileine  Groep 7 
31-12 Famke Groep 7 
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