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Alle leerlingen vrij

Van de directietafel

10-02 Spreekuur GGD

In de top 10 ‘vrouwonvriendelijkste bedrijven’ scoren die ene
voetbalclub en een televisiezender erg hoog. Ons
kindcentrum zult u niet terugvinden: het personeel is
opnieuw erg tevreden over het kindcentrum.

11-02 Rapport 1 mee naar huis
NSCCT-afname gr. 5/7
14-02 Peutergym
15-02 Oudergesprekken
17-02 Oudergesprekken
18-02 Vrije dag groepen 1/2
21-02 t/m 25-02 Voorjaarsvakantie
07-03 Verschijning Schoolbelletje

In een cyclus van drie schooljaren worden beurtelings de
leerlingen, de ouders en het personeel gevraagd om het
kindcentrum te beoordelen. Het doel is niet perse een hoog
cijfer te behalen, maar vooral te kijken waar ontwikkeling
nodig is. Voor de goede orde: deze ‘peilingen’ nemen we niet
zelf af, maar besteden we uit aan een onafhankelijke
organisatie.

1

Dat de leerlingen ‘Lekker in je vel op De Wel’ zitten werd vorig
schooljaar duidelijk. Met een 8,39 gemiddeld scoren we als
kindcentrum hoog. Ook ons personeel is tevreden. Gemiddeld
scoren we als kindcentrum een 7,90, wat in vergelijking met
de score uit 2018 (7,53) een vooruitgang is.
We vinden dat we ons ‘aanbod’ en de ‘communicatie naar
ouders’ nog kunnen verbeteren. Daar tegenover staan
tevredenheid over de sterke pedagogische sfeer, de goede en
open communicatie naar elkaar en de ouders/verzorgers en
het welbevinden als positieve punten. Volgend
schooljaar bent u als ouders/verzorgers weer
aan de beurt, maar tussentijdse feedback
is altijd welkom!

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

Kind Op Maandag
Week 05 (31/01 - 04/02) – Volg jij Jezus nog?
Marcus 3: 7-30
Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, maar er zijn ook
steeds meer mensen die hem afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn
verstand verloren heeft.
Week 06 (07/02 - 11/02) – Zaai verhaal
Marcus 4: 1-34
Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. Op de ene plek komt
het op, op de andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en met mensen die er
verschillend mee omgaan.
Week 07 (14/02 - 18/02) – Ik zie je wel
Marcus 5: 1-43
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste
God. Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft.
Als ze daarna weer naar de overkant van het water gaan, komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn
dochter wil genezen. Onderweg is er een vrouw die Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en helpt
iedereen – zelfs de dood houdt hem niet tegen.
Week 08/09 (21/02 - 04/03) – Je hebt genoeg
Marcus 6: 6b-44
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen
gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is
bang dat het Johannes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen.
In het laatste verhaal van deze week horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met
duizenden mensen. Er is voor iedereen genoeg!

Uit de informatiegids: Vervanging
In geval van vervanging hanteren we het volgende stappenplan:
1. Externe invalleerkracht
We proberen via de invalpool waarbij wij aangesloten zijn een
invalleerkracht vast te leggen.
2. Interne invalleerkracht
We vragen welke parttime leerkracht beschikbaar is. Dit gebeurt altijd in overleg. Een
parttime leerkracht is niet voor niets parttime gaan werken.
3. Directeur voor de groep
Enkel bij een ziekmelding op de dag zelf, waarbij het noodzakelijk is dat de groep in het kindcentrum
blijft. Bijvoorbeeld in het geval van een toets, een excursie of gastles.
4. Groep naar huis
Mochten alle bovenstaande stappen opleveren dat er geen invalleerkracht is, dan wordt er een
groep naar huis gestuurd. In eerste instantie is dat de groep van de afwezige leerkracht. Mocht deze
stap meerdere dagen achtereen worden uitgevoerd, dan kan dit betekenen dat er om en om
groepen naar huis worden gestuurd. Hier worden ouders zo vroeg als mogelijk over geïnformeerd via
Parro en/of een e-mail.
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Algemeen nieuws
Hoe om te gaan met een positieve test?
Wanneer een zelftest of een GGD-test positief uitvalt, vernemen we dit graag zo snel mogelijk. Vanaf
heden maken we geen onderscheid meer tussen beide testen en zo proberen we zo snel als mogelijk
de betreffende groep en ‘nauwe contacten’ te informeren. Wel geldt nog steeds het advies om na
een positieve zelftest naar de GGD te gaan. Wanneer u dit doorgeeft aan de leerkracht van uw
kind(eren), wilt u dan altijd de laatste dag van aanwezigheid noemen? Hoewel we binnen de AVGwetgeving een anonieme melding maken, kunnen we dan wel specifiek een dag benoemen. Op die
manier kunnen andere ouders/verzorgers nog meer alert zijn op eventuele klachten.

Studiedag en vrije dag
Woensdag 9 februari a.s. zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag. Op vrijdag 18 februari
a.s. zijn alle leerlingen van de groepen 1 en 2 vrij in verband met de interne verhuizing. Op maandag
28 februari a.s. start groep 1/2 b voor het eerst in het huidige speellokaal.

E-mailcontact
Er zijn verschillende manieren om het kindcentrum te benaderen per e-mail. Het voormalige emailadres (cbsdewel@cbsdewel.nl) en mijn zakelijke e-mailadres (j.schaper@trefonderwijs.nl) delen
dezelfde inbox. Dit geldt eveneens voor het e-mailadres kcdewel@trefonderwijs.nl, wat u vanaf
heden mag gebruiken.

Een creatief voorjaar bij Scala
Scala Centrum voor de Kunsten is weer open! Alle lessen muziek, dans, theater en beeldende kunst
kunnen weer volop doorgaan. Binnenkort starten er bij Scala Meppel enkele nieuwe, beeldende
cursussen, voor kinderen die graag creatief bezig zijn. Op 9 februari start er een nieuw cursusblok
Tekenen en meer, voor kinderen van 8-12 jaar. In 6 lessen leren de kinderen alles over
portrettekenen. In het blok dat start op 30 maart leren ze alles over de werkwijze van beroemde
kunstenaars. Voor de allerkleinsten start op 7 maart het Kleuteratelier. In 6 lessen gaan de kinderen
met diverse materialen aan de slag. Meer info over deze, of andere lessen en cursussen van Scala via
ontdekscala.nl

Nieuws uit de groepen
Kinderopvang:
Babygroep
Na de kerstvakantie zijn we begonnen aan het thema ‘Winter’. We hebben
de groep versierd door een iglo op het raam te stempelen. Er wordt
gespeeld met watten, wat voelt dit lekker zacht! Een sneeuwpop wordt
versierd met scheerschuim. Dit voelt wel een beetje gek. Ook gaan we nog
op een wit kleed sleetje rijden door de groep. Het is best moeilijk om ons
evenwicht te houden!
Peutergroep
De peuters zijn ook begonnen met het thema ‘Winter’. Er wordt sneeuw
gestempeld en gespeeld met de winter-thematafel. In de kring vullen we
een ijsblokjes vorm met water en diertjes. Een week later pakken we deze
dieren er weer bij. Ze zitten vast in het ijs! We voelen het ijs en voor we het
weten is het ijs weer gesmolten. We oefenen met tellen door het aantal watjes op de sneeuwpop te
plakken wat we gooien met de dobbelsteen.
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BSO
Op de BSO beginnen we ook met het thema ‘Winter’. Er worden
sneeuwkristallen met zout gemaakt, we maken vogelvoer en we
knutselen met takken. Op dit moment zijn we bezig met het thema
‘Restaurant’. We hebben onze eigen placemat gemaakt en er is een
restauranthoek ingericht. Hier kunnen we leuk spelen. De komende
weken zullen we ook nog wat lekkere dingen maken!
Het is ook weer bijna voorjaarsvakantie. Er wordt weer een leuk thema en
leuke activiteiten bedacht.

Groepen 1 en 2:
De afgelopen weken hebben we erg genoten van Swim2play. Daarnaast
hebben we verder gewerkt aan het thema: ‘Gezondheid’. We hebben nieuwe woorden geleerd,
leuke vouwwerkjes gemaakt, liedjes gezongen, gemeten, Raai Kraai weer beter gemaakt, veel fruit
gegeten en we hebben ons verdiept in allerlei constructiematerialen i.v.m. het maken van
ziekenhuizen. De aankomende weken ronden we dit thema af. Ook hebben we natuurlijk aandacht
besteed aan de Nationale Voorleesdagen. Bij de groepen 1 en 2 stond het boek: ‘Maar eerst ving ik
een monster’ centraal.
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Groep 3:
Wat hebben we veel geleerd de afgelopen weken.
Thema 6 van lijn 3 is afgerond. We kennen nu (bijna) alle
letters. Dus tijd voor het letterdiploma!
Ook hebben we met rekenen geleerd hoe je sommen kunt
uitrekenen t/m 10 zonder te tellen.
Met het circuit werken we nu over de opticien. We hebben al
een aantal dingen geleerd over onze ogen en hebben leuke
brillen gemaakt.

Groep 4:
Na een paar weken Swim to Play, hebben wij nu weer twee keer in
de week een gymles. We doen spelletjes, stoeien, klimmen en
klauteren en zwaaien in de ringen. We helpen elkaar wanneer we
iets heel spannend vinden en zijn blij als het iemand dan lukt. Een
gymles is zoveel meer dan alleen bewegen….
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Groep 5/6:
De wereldoriëntatie vakken worden geintegreerd aangeboden met de
methode Blink. We hebben de afgelopen weken veel geleerd over het
thema ‘Ik hou van Holland’. We weten nu meer over typische
Nederlanders, Nederlandse producten en Nederlandse dieren. Ook
hebben we geleerd over de Nederlandse cultuur, het landschap, de
provincies en de Hollandse Meesters. Dit thema hebben we in stijl
afgesloten met een Ik hou van Holland middag waarbij de
presentaties werden gegeven en er leuke spelshows werden
georganiseerd. Inmiddels zijn we gestart met een nieuw thema en
gaan we onderzoek doen naar stadsmakers. We gaan onder andere
onderzoeken hoe steden ontstaan.

Groep 7:
De afgelopen week hebben we alvast nagedacht over een onderwerp voor ons werkstuk en
spreekbeurt. We hebben hierbij een woordweb gemaakt en op het internet bijpassende
hoofdstukken gezocht. Samen hebben we geoefend met het maken van een Powerpoint. Hoe maak
ik een titelpagina, indeling, plaatjes, animaties en overgangen in een Powerpoint. Mooi om te zien
hoe sommige kinderen die al handig zijn met het programma, de kinderen hielpen die nog niet zo
vaak hadden gewerkt met Powerpoint.

Groep 8:
Kanjertraining
Met de Kanjertraining doen we verschillende oefeningen om eigenschappen van een ander te zien en
te kunnen benoemen. We kregen eerst een papier met een schema. Hier stonden verschillende
eigenschappen op. Je moest rondlopen en dan kon je bij iedereen een streepje bij wat er bij de
andere persoon past. Bijvoorbeeld: blij, pesterig, boos, lief, behulpzaam, enzovoort.
In de kring doen we ook het kwaliteitenspel. Juf legt allemaal kaartjes neer op tafel met
eigenschappen, je trekt een stokje met een naam erop en dan pak je 2 of 3 kaartjes die horen bij
deze persoon.
Groeten Lauren en Erwin.
Swim2Play
We hebben elk jaar Swim2Play. We gaan met de bus naar Bad Hesselingen. Na het aankleden gaan
we zwemmen en dan doen we allemaal leuke activiteiten. Zoals duiken en verschillende sprongen in
het water. Ook kregen we les van een badmeester en twee bad juffen, die ons waterpolo leerden. En
aan het einde van de laatste les mochten we van de glijbaan. Toen het afgelopen was gingen we met
de bus naar school en gingen we weer verder werken.
MADE BY: Bjorn van der Linde en Hannah Bouwknegt uit groep 8
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In februari zijn de volgende leerlingen jarig:

Februari
01-02
05-02
06-02
09-02
10-02
12-02
15-02
17-02
19-02
20-02
22-02
23-02
25-02
28-02

Luca
Tirsa
Sem
Thomas
Liza
Job
Kevin
Carmen
Naud
Julian
Laura
Sem
Djavanny
Daniek
Lisanne
Sven

Groep 5
Groep 6
Groep 1/2b
Groep 1/2a
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 5
Groep 7
Groep 8
Groep 8
Groep 8
Groep 3
Groep 4
Groep 8
Groep 4
Groep 4

“Niets was mogelijk, totdat iemand het deed.”
-Nelson MandelaHet Schoolbelletje verschijnt eens per maand
© Kindcentrum De Wel
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