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

Van de directietafel 
 
Onze eerste missie -de belangrijkste opdracht- hangt in beide 
gebouwen uitvergroot aan een muur: ‘Lekker in je vel op De 
Wel’. We vinden het ontzettend belangrijk dat onze kinderen 
lekker in hun vel zitten. En hun ouders. En wij als team. Het is 
dan ook ontzettend belangrijk hier voortdurend op in te 
zetten.   
 
Onze pedagogische aanpak zit niet opgeborgen in één of twee 
keer in de week een lesje Kanjertraining. In feite dragen we 
deze aanpak de gehele dag uit. In de weken na de 
kerstvakantie zijn we extra alert. We bevinden ons in de 
‘zilveren weken’, zoals onze intern begeleider verderop in de 
nieuwsbrief zo mooi schrijft. In de ‘gouden weken’ aan het 
begin van het schooljaar wordt de groepsdynamiek voor een 
groot deel bepaald. In deze periode wordt de dynamiek soms 
flink opgeschud en dus zetten we volop in op groepsvorming. 
 
‘Lekker in je vel op De Wel’ betekent niet dat er geen ruimte 
is voor tegenslag of verdriet. Juist wel, want het leven is niet 
één grote roze wolk. We proberen onze kinderen dan ook om 
te leren gaan met negatieve ervaringen. De situatie kunnen 
we vaak niet veranderen, maar hoe we ermee omgaan wel. 
Des te fijner is het te concluderen  
dat we er vrijwel allemaal weer zijn en dat wij 
als team mogen doen wat we fijn vinden:  
bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
 
Week 02 (10/01 - 14/01) – Let op! 
Marcus 1: 1-28 
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat mensen op moeten 
letten: iemand zal de weg voor de Heer vrijmaken. Eeuwen later vertelt Johannes de Doper dat er na 
hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. Zo begint het bijzondere verhaal van Jezus. Voor wie 
goed oplet, verandert het leven totaal. 
 
Week 03 (17/01 - 21/01) – Voeten op de grond, hoofd omhoog 
Marcus 1: 40-45 en 2: 1-12 
Jezus maakt een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een verlamde man die door 
vier vrienden door het dak naar beneden wordt gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar hoe Jezus 
mensen op weg helpt: met de voeten op de grond en het hoofd omhoog. 
 
Week 04 (24/01 - 28/01) – Dat mag niet, toch? 
Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6 
Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals de 
leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van het veld 
om op te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel? 
 

Uit de informatiegids: Leerlingvolgsysteem 
 
In de peutergroep maken we gebruik van de methode Peuterplein en in de groepen 1/2 maken we 
gebruik van Kleuterplein. Beide methoden zijn van dezelfde uitgeverij en sluiten goed op elkaar aan. 
De leerlingen worden binnen deze methoden ‘gevolgd’ door middel van observatie en registratie. 
Zowel de peuters als kleuters maken geen toetsen.  
 
Vanaf groep 3 maken leerling tweemaal per jaar een aantal Cito toetsen, binnen de vakgebieden 
rekenen en taal & lezen. De resultaten worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en u ontvangt 
de Cito-scores staan vermeld in het rapport, dat twee keer per schooljaar wordt meegegeven. Vanaf 
groep 6 worden de Cito-scores gebruikt voor de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een digitale 
tabel die de scores omzet naar een advies voor het Voortgezet Onderwijs. Door dit vanaf groep 6 te 
doen, krijgen we een breed beeld van de leerling en zijn we niet afhankelijk van één moment. In 
groep 8 nemen we de Cito Eindtoets af.  
De scores zijn voor ons een gegeven en we kijken in de eerste plaats naar uw kind. Zeker in de laatste 
fase van het basisonderwijs willen we vanuit de dialoog met u als ouder(s) en met uw kind, een 
goede vervolgkeuze maken met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs. 

Alle leerlingen staan daarnaast geregistreerd in Parnassys. In dit digitale systeem verwerken 

wij de aanmeldingen, maar houden we ook alle relevante 

informatie bij, zoals Cito-scores, cijfers methodetoetsen, 

absenties, notities, rapporten, etc. Vanuit dit systeem ontvangt u 

e-mails van het kindcentrum en ook Parro is hieraan gekoppeld.  
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Algemeen nieuws 
 
Interne verbouwing 
Kindcentrum De Wel is groeiende en dat is een goed teken! 
De opvang groeit momenteel uit haar jasje en daarom is onderzocht op welke wijze we kunnen 
aansluiten bij deze ontwikkeling en ons goed kunnen voorbereiden op de nabije toekomst. Met die 
reden is besloten tot een interne verbouwing.  
 
Het lokaal van de groep 1/2 b wordt betrokken bij de opvang. Dit lokaal ligt 'tegen' de huidige 
babygroep aan en was na de laatste ingrijpende verbouwing in 2017 al verkleind ten opzichte van de 
originele inrichting. In het lokaal komt een slaapkamer voor de baby's, extra ruimte voor de opvang 
en een magazijn. 
Het speellokaal wordt ingericht als leslokaal. In de afgelopen schooljaren hebben we geconstateerd 
dat het speellokaal als zodanig steeds minder ingezet wordt, omdat we steeds meer buiten 
'bewegend' leren. Dit betekent dat dit grote lokaal nog maar een aantal uren in de week wordt 
gebruikt. Het lokaal wordt ingericht om een kleutergroep te huisvesten, maar de huidige functie blijft 
eveneens deels bestaan. We zullen een aantal aanpassingen verrichten, zien het voor ons en hebben 
er alle vertrouwen in dat we deze ruimte goed gaan gebruiken.  
 
Vrijdag 18 februari a.s. willen we beide groepen 1/2 vrijaf geven. Op deze dag gaan we intern 
verhuizen. Maandag 28 februari a.s. start groep 1/2 b in het speellokaal. 

 
Nieuw rapport 
De afgelopen periode heeft een werkgroep bestaande uit verschillende teamleden zich 
beziggehouden met een nieuw rapport. Het tot nu toe gebruikte rapport richt zich met name op 
cijfers en beoordelingen.  
In het nieuwe rapport is nog steeds plaats voor cijfers en beoordelingen. Daarnaast hebben we 
getracht het kind meer eigenaar te laten worden van zijn of haar rapport: ieder kind kan (al dan niet 
samen met een leerkracht) een deel zelf invullen. In het tweede rapport wordt dit ‘eigen’ deel ook 
geëvalueerd, wat meteen een aanknopingspunt is voor de leerkracht om in gesprek te gaan. Het 
nieuwe rapport is meer ontwikkelingsgericht. Ook zijn we ontzettende benieuwd wat u als 
ouders/verzorgers van dit rapport vindt en dit zullen we u in de komende periode gaan vragen. 
 

Mini Corona-update 
We baseren onze ‘Corona-update’ op de richtlijnen en protocollen vanuit de overheid en de update 
van 1 december jl. is grotendeels nog het uitgangspunt. Wel zijn er enkele aanpassingen, welke 
hieronder vermeld staan: 

• Het onderscheid tussen immuun en niet-immuun is vervallen; 

• Geen quarantainemaatregelen bij 1 of 2 besmettingen in de klas: wel 
quarantainemaatregelen bij 3 of meer besmettingen in een klas binnen 7 dagen; 

• In de bovenstaande regel gaat het dan om bij de GGD bekende gevallen, waarna de GGD en 
het kindcentrum altijd overleg zullen hebben; 

• Bij een asymptomatische besmetting (zonder klachten) is de quarantaineperiode verlengd 
van 5 dagen naar 7 dagen; 

• Klasgenoten van 1 of 2 besmette leerlingen kunnen aar het kindcentrum indien klachtenvrij. 
Zich laten zich wel testen bij (milde) klachten, ook bij neusverkoudheid. Bij milde klachten 
volstaat een zelftest, bij zwaardere klachten gaan zij naar de GGD.  

• Zie voor de Beslisboom bijlage 1.  
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De komende periode 
In de komende periode zijn er weer tal van activiteiten, waarbij we steeds weer zullen beoordelen of 
het door kan gaan. U kunt in ieder geval rekening houden met: 

• Cito M-afname: in eerste instantie stond de start van de Cito-toetsen voor deze week 
gepland. Door de verlengde Kerstvakantie hebben we besloten deze een week te 
verschuiven. De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden van maandag 24 januari t/m vrijdag 4 
februari a.s. getoetst (zie voor een verdere uitleg ‘Uit de Informatiegids’). ; 

• Vrijdag 11 februari a.s. gaat voor het eerst het nieuwe rapport mee naar huis; 

• Dinsdag 15 en donderdag 17 februari a.s. vinden de ‘verplichte’ oudergesprekken plaats.  
Begin februari hoort u meer over de planning en organisatie van deze gesprekken; 

• Ook staan er in februari verschillende koffieochtenden en een schoonmaakavond gepland. 
Ook hierover hoort u binnenkort meer.  

 
Nieuwe leerlingen 
 
In de afgelopen periode zijn Joris, Jim, Maud, Thijn, Zoë, Jill en Jasper 
bij ons begonnen. We wensen jullie veel plezier en een fijne tijd toe bij 
ons in het kindcentrum!  
 

Geboortenieuws 
 

Juf Nicky is op dinsdag 11 januari jl. bevallen van een prachtige zoon: zijn 
naam is Liam. Juf Nicky en Liam maken het goed en vader Henk en grote zus 
Nova zijn helemaal blij. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

Nieuwe boeken  

Wat zijn er veel bonnetjes ingeleverd 
met de Kinderboekenweek. Hiervan 
konden we 6 nieuwe boeken uitzoeken 
voor onze schoolbibliotheek bij Bruna en 
Riemer Barth. Iedereen bedankt voor het 
inleveren van de bonnetjes. 
 
 
 

Interne begeleiding 

Allereerst wens ik u nog de beste wensen voor het nieuwe jaar!  
Wat fijn dat we dit jaar meteen weer konden starten. Het was goed om iedereen weer te zien en om 
bij elkaar te zijn.  
We zijn gestart met de ‘Zilveren Weken’, de groepsvorming na de kerstvakantie. De kinderen hebben 
elkaar even niet gezien en dan is het goed om het sociale proces weer een oppepper te geven. We 
bouwen verder op het fundament dat gelegd is tijdens de ‘Gouden Weken’, ook al gebeurt dit 
natuurlijk continue, bijvoorbeeld door middel van de Kanjertraining.  
Een goede sfeer en een veilig leerklimaat is belangrijk om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Dat 
sluit dan ook precies aan bij onze missie: “Lekker in je vel op De Wel”.  
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In week 4 en 5 nemen we de Midden-toetsen van Cito af in groep 3 t/m 7. Naar aanleiding van 
deze toetsen worden er analyses gemaakt, welke we meenemen in de groepsplannen voor het 
vervolg van het schooljaar. In een groeps- en leerlinganalyse bespreken we de scores en de 
onderwijsbehoeftes die uit de analyses voortvloeien.   
Tijdens de oudergesprekken in februari zullen de toetsen met u besproken worden.  
 
Hartelijke groet,  
 
Heleen Masteling 
Intern Begeleider 

 

Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
 
Babygroep 
Voor de vakantie zijn we bezig geweest met het thema ‘Kerst’. 
We hebben een eigen kerstbal geverfd en samen de kerstboom 
versierd. Er werden veel kerstliedjes gezongen.  
Er zijn kerstfoto’s gemaakt van alle kinderen. Kerstmuts op, 
slingers langs ons op de grond en de muur, dat was allemaal 
een beetje gek! Van deze foto’s hebben we kerstkaartjes 
gemaakt voor alle ouders. Wat een verrassing!   
 
Peutergroep 
Samen hebben we de peutergroep in kerststemming gebracht. 
We hebben de kerstboom versierd en er kwamen mooie 
lichtjes in de groep. Ook zijn er kerstlichtjes gemaakt. Deze 
werden aangestoken tijdens het kijken van het kerstverhaal. De 
week voor de vakantie was er de foute kersttruienweek! Toen 
mochten alle kinderen in kerstkleding komen en werd er iedere 
dag een mooie kerstfoto voor de kerstboom gemaakt.  
 
BSO 
Op de BSO zijn we voor de kerstvakantie ook begonnen met het thema ‘Kerst’. 
Helaas duurde deze maar kort omdat de BSO dicht ging. Er is nog een mooie 
raamtekening geschilderd en er werd druk gewerkt aan een houten kerstboom. 
De kerstvakantie is ook geweest. Het thema dat centraal stond was: ‘Stralende 
sterren’. Er zijn sterren geknutseld, planeten geverfd en er was een ‘glow in the 
dark’ disco!  Nu de vakantie weer voorbij is en de BSO weer open, gaan we 
verder met het thema ‘Winter’. 
 
Aanpassing Peutergroep: 

- In het peutergroep arrangement zijn sinds 1 januari 2022 de luiers 
inbegrepen. Kinderen hoeven deze zelf niet meer mee te nemen.  
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Groepen 1 en 2: 
Allereerst wensen we voor iedereen een goed en fijn 2022. 
Na de kerstvakantie zijn we gestart met het nieuwe thema ‘Gezondheid’. 
Samen hebben we de inhoud van de verbandtrommel bekeken en besproken. 
We hebben Raai Kraai gemeten en ons afgevraagd hoe groot hij was toen hij 
uit het ei kwam. Vervolgens hebben we het verschil duidelijk gemaakt met 
stroken papier. Met deze stroken papier konden we ook elkaar meten; zo 
werden de begrippen 'lang, langer, langst’ duidelijk. Ook zijn de eerste 
werkjes over dit thema al klaar en zijn er al ‘huisartsenpraktijken’ van 
legosteentjes gemaakt. 
 
 
 

Groep 3: 
We wensen iedereen een fijn en liefdevol 
2022 toe!  
Regelmatig doen we een les buiten. Bijvoorbeeld een spellingsles of een 
rekenles. De kinderen zijn buiten, bewegen en zijn enthousiast bezig met de lesstof.  

 
 

Groep 4:  
Ook vanuit groep 4, de Beste wensen voor het 
nieuwe jaar! Na een fijne vakantie zijn we op 
school weer goed van start gegaan. Voor de 
vakantie zijn we begonnen met de eerste stapjes 
naar de tafelsommen. Hoeveel groepjes zie je? en 
welke som past daar bij? We hebben het x –teken 
geleerd en kunnen nu bij de plaatjes en 
voorwerpen al een “echte” keersom bedenken. In 
onze klas hebben wij een Tafel tafel gemaakt. In 
veel dingen om ons heen, kun je een keersom 
zien... 
Als de kinderen dit goed door hebben, gaan wij 
beginnen met het leren van de tafels.  
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Groep 5/6: 
Wij wensen iedereen een fijn 2022 toe. Na een heerlijke vakantie zijn we op school weer goed van 
start gegaan. We zijn gestart met de zilveren weken. Na een vakantie van drie weken is het belangrijk 
dat we weer extra aandacht besteden aan de groepsvorming. De eerste week na de vakantie hebben 
we iedere dag een ballon lekgeprikt waarin een samenwerkingsopdracht zat. Daarnaast zijn we weer 
gestart met het bewegend leren. Op een leuke en beweegelijke manier zijn we bezig geweest met 
onder andere spelling. Deze maand zijn we ook gestart met het project ‘mediafilosofie’. Dit is een 
lessenserie bestaande uit drie lessen waarbij een media docent van Scala lessen komt geven aan 
groep 5/6. De eerste les hebben de leerlingen een schaduwspel gemaakt, dit was erg leuk! 

 
 
 
 

Groep 7: 
Groep 7 is weer goed begonnen na de kerstvakantie. Tijdens de 
methode Blink werken ze in groepjes. De opdracht is dat ze een 
partij oprichten met een eigen plan over een wereldprobleem en 
een verkiezingsposter. Aan het einde 
van dit blok presenteren ze het partij 
programma en gaan we stemmen op 
de partij met de beste plannen.  
 

 

Groep 8: 
We zijn het nieuwe jaar goed gestart en wensen iedereen een goed 2022! 
Donderdag hebben we afscheid genomen van juf Floor. Juf Floor heeft bij ons stage gelopen op de 
donderdagen. We hebben leuke lessen van haar gehad en we hebben veel van elkaar geleerd! 
We wensen juf Floor succes met haar opleiding! 
Met Blink zijn we voor de vakantie gestart met een thema waarbij de kinderen een eigen partij 
mogen oprichten. In de lessen hebben we de volgende dilemma’s met elkaar behandeld: plastic 
soep, opwarming van de aarde, morele dilemma’s en hoe je kan opkomen voor je recht. Aan de hand 
van deze lessen hebben de kinderen een onderzoeksvraag bedacht voor een wereldprobleem. 
Volgende week starten de kinderen met het presenteren van hun partij. Zo zien wie welke 
wereldproblemen zijn onderzocht en welke oplossingen zij daarvoor aandragen in hun politieke 
partij. 
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In januari zijn de volgende leerlingen en juf jarig:     

 

Januari    

03-01 Maud Groep 1/2b 

 Kwanee Groep 3 

08-01 Hannah Groep 8 

09-01 Jur Groep 5 

 Eva Groep 6 

12-01 Erwin Groep 8 

 Tijmen Groep 8 

16-01 Jakko Groep 3 

18-01 Emma Groep 7 

21-01 Boaz  Groep 7 

23-01 Juf Marijke Groep 1/2b 

25-01 Jurre Groep 1/2a 

 Noa Groep 1/2a 

28-01 Mels Groep 3 

31-01 Djayden Groep 4 
 

           
“Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt” 

 
-Johan Cruijff-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Beslisboom 
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Bijlage 2: Typetuin 

Betreft: Kortingsperiode verlengd! Schrijf snel in en ontvang 25 euro korting. 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Het zijn gekke tijden. Maar ondanks alle Corona maatregelen die nu gelden, blijven wij positief en kijken uit 

naar de start van onze voorjaarsronde in maart 2022. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij bij CBS de Wel van 

start.  

Voor wie? 

Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.Ook voor kinderen met dyslexie. 

Wanneer is de typecursus? 

Startdatum: maandag 7 maart 2022 

Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur 

Leslocatie: CBS de Wel, Burgemeester Haitsmalaan 7 7948 AE NIJEVEEN 

Schrijf nu in en maak nog gebruik van de vroegboekkorting! 

 

Inschrijven t/m vrijdag 31 januari:  € 160 

Inschrijven vanaf zaterdag 1 februari: € 185 

 

LET OP: er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL 

 

Typetuin en de Corona maatregelen 

Wij blijven positief naar de toekomst en kijken vol vertrouwen uit naar de startperiode in maart.  

Bij inschrijving bieden wij de volgende zekerheden:  

1. De inschrijving kun je kosteloos annuleren tot 21 februari 2022. 

2. Wij hebben een protocol opgesteld hoe wij omgaan met betrekking tot de bestrijding van Corona. Denk aan 

schoonmaken lesmateriaal, 1,5 meter afstand, dragen van een mondkapje, etc. 

 

Waarom blind leren typen? Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. 

Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt 

gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach. 

Wat heb je thuis nodig? Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 

Aanmelden 

Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 

VOL = VOL. Schrijf dus snel in. 

 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  

Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  

 

Met vriendelijke groeten,  Team van de Typetuin 

https://www.typetuin.nl/aanmelden/start
mailto:info@typetuin.nl
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Bijlage 3: Vacature 

 

 


