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

Van de directietafel 
 
Afgelopen weekend ben ik verhuisd naar het huis van de 
overburen (voor de goede orde: met mijn eigen vrouw en 
kinderen). Omdat er nog wat kabels ontbraken konden we 
even geen televisie kijken en eigenlijk was ik best een beetje 
opgelucht: de oorlog in Oekraïne was opeens wat verder weg. 
 
De inval van Rusland in Oekraïne heeft veel losgemaakt, ook 
bij de kinderen in Nijeveen. Dagelijks worden we 
geconfronteerd met beelden van oorlog, verdriet en 
kinderleed. Dit laatste raakt mij als vader van twee kinderen 
en als meester van nog meer kinderen het meest: deze 
doelgroep is geen partij in de oorlog, maar raakt helaas wel 
betrokken. Van horen zeggen wordt er ook vanuit Nijeveen 
actie ondernomen om de mensen in Oekraïne te helpen en 
als kindcentrum bezinnen we ons op hoe we hier zo goed als 
mogelijk aan kunnen bijdragen. Tips of ideeën zijn altijd 
welkom. 
 
Dichter bij huis ondervinden we al vele gevolgen. Brandstof 
en aardgas worden duurder en wat te denken van de 
dagelijkse boodschappen? Er is meer ‘stille armoede’ dan we 
kunnen inschatten. Ik vraag dan ook speciaal  
uw aandacht voor de bijlage van deze  
nieuwsbrief, van Kind Support Meppel, een  
organisatie die zich inzet voor kinderen met 
ouders met een laag inkomen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Uit de informatiegids: Positief klimaat 
 
Vanuit onze christelijke identiteit zijn we sterk gericht om de omgang met elkaar en ‘naastenliefde’. 
Ook gebruiken we voor het bevorderen van een positief klimaat de Kanjertraining. De eerste weken 
van het schooljaar richten we ons op de groepsvorming. Dit noemen wij de ‘Gouden weken’. De 
eerste weken zijn de belangrijke periode betreffende de groepsvorming. 
De leerkrachten zijn allen bevoegd om de Kanjertraining te mogen 
uitvoeren en weten op welke wijze zij het groepsproces kunnen volgen 
en beïnvloeden. Ook staat het thema schoolklimaat regelmatig op de 
agenda in het teamoverleg. We vinden het hierbij belangrijk dat we 
zowel in goede als slechte tijden contact hebben met ouders. In een 
schooljaar zijn er verschillende momenten waarop ouders worden 
uitgenodigd om met de leerkracht of directeur in gesprek te gaan. Hierbij 
staan we altijd open voor feedback.  

 
Algemeen nieuws 
 
Koffieochtenden  
Nu er weer meer kan en mag hebben we besloten nog een ‘extra’ serie koffieochtenden te plannen. 
Tijdens een koffieochtend kunt u op informele wijze in gesprek met de directeur, onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Er is tijd voor vragen en/of opmerkingen en de laatste actualiteiten 
vanuit het kindcentrum worden met u als ouders/verzorgers gedeeld. De planning is als volgt: 

• Dinsdag 29 maart de groepen 7 & 8: 8.30-9.30 uur; 

• Woensdag 6 april de groepen 5 & 6: 8.30-9.30 uur; 

• Woensdag 13 april de groepen 3 & 4: 8.30-9.30 uur; 

• Woensdag 20 april de groepen 1 & 2: 8.30-9.30 uur; 

• Dinsdag 10 mei de peutergroepen: 8.30-9.30 uur. 

 
Schoonmaakavond 
Eenmaal per schooljaar doen we als kindcentrum een beroep op u als ouders/verzorgers tijdens een 
schoonmaakavond. We plannen jaarlijks twee momenten en op maandag 21 maart a.s. is er een 
schoonmaakavond voor de ouders/verzorgers waarvan de achternaam begint met de letter L t/m Z. 
nadere informatie volgt nog en de ‘groep’ A t/m K is in juli aan de beurt.  

 
De Grote Rekendag 
Woensdag 30 maart a.s. nemen we opnieuw deel aan de Grote Rekendag. De Grote Rekendag is een 
dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van 
onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen 
sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. De titel van de 20e Grote Rekendag 
is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, 
rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! 
Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of bouwer. Tijdens deze Grote Rekendag 
gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van 
hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk! 
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Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
 
Babygroep 
De afgelopen tijd was een beetje een raar in de babygroep. 
Door toedoen van corona moest de groep helaas een paar 
keer dicht. Wel zijn we ondertussen begonnen met de 
verbouwing van de babygroep. Het wordt al een beetje 
zichtbaar hoe het eruit komt te zien. We zijn erg benieuwd 
naar het eindresultaat!  

 
 

 
 
Peutergroep 
In de peutergroep hebben we weer kunnen genieten van 
peutergym. Lekker rondrennen, klimmen en klauteren. 
Wat een feest!  
In de vakantie hebben we meegedaan met de het thema 
‘Circus’. We hebben onszelf omgetoverd tot clowntjes!  

 
BSO 

In de BSO hebben we voor de vakantie met het thema ‘Restaurant’ 
gewerkt. Samen hebben we lekkere soep gemaakt. Hiervoor 
moesten we eerst zelf naar de winkel om groenten te halen, de 
groenten snijden en daarna ook nog de soep zelf maken. Maar wat 
een succes!  
In de vakantie hebben we de BSO omgetoverd tot een circus. Er 
wordt een mooie vlaggenlijn gemaakt, kinderen testen hun 
behendigheid over obstakels heen, er wordt popcorn gemaakt en 
we worden geschminkt. Natuurlijk moeten we de juffen ook 
schminken, dit wordt met veel aandacht gedaan.  Ook gaan we naar 
een echte goochelshow! Dat is leuk!  

 
 
 
Groepen 1 en 2: 
Vlak voor de voorjaarsvakantie heeft er een interne verhuizing plaatsgevonden. Groep 1/2b is 
verhuisd naar het speellokaal, waar zij na de voorjaarsvantie in zijn gestart. Dat was wel even 
spannend voor de kleuters (en de juffen). Maar het went snel, want het is een mooi, ruim en licht 
lokaal wat multifunctioneel is. Afgelopen dinsdag is hier een gastles ‘Dans’ gegeven aan groep 1/2a 
en groep 1/2b door Scala (Kunst en Cultuur). Het was een dansles, gericht op luisteren en bewegen 
op muziek, waar de kleuters veel plezier aan beleefden. Verder zijn we gestart met het nieuwe 
thema: ‘Dierentuin’. We hebben al dieren geteld 1 (2) erbij en 1 (2) eraf), interactief voorgelezen en 
mooie vouwwerkjes gemaakt. 
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Groep 3: 
We rekenen veel in groep 3. We kennen de splitsingen en zijn nu druk aan het oefenen met het 
automatiseren van de sommen onder de 10. Dit doen we in ons rekenwerkboek, maar ook op andere 
manieren zijn we veel aan het rekenen. Regelmatig rekenen we buiten of doen we spelletjes op 
rekengebied. We hebben zelfs onze eigen rekenkast in de klas!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4 
Blink – Inzet van elkaars talent 
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De kinderen werken het liefst elke dag aan dit samenwerkproject! Een paar dagen later …  
 

        
 

 
De kinderen maken een bos in een zelfgekozen seizoen. Het bos krijgt een naam en er wordt een vlag 
ontworpen. Als er nog andere creatieve ideeën zijn, mogen de kinderen het uitwerken.  
 

Groep 5/6 

Spreekbeurt/werkstuk 
In groep 5/6 hebben wij allemaal een boekbespreking gegeven en deze week hebben wij alvast 
nagedacht over een onderwerp voor onze spreekbeurt (en groep 6 voor een werkstuk). We gaan 
hierbij een woordweb maken en gaan samen kijken hoe je het beste kan starten met het maken van 
een spreekbeurt en werkstuk. 
 
Dramalessen 
Voor de vakantie zijn we gestart met dramalessen.  We hebben een ‘tableau vivant’ les gedaan, 
waarbij we toneelstukjes hebben uitgebeeld en de komende weken gaan we nog meer verschillende 
thema’s binnen de dramalessen ontdekken. Drama is goed voor het stimuleren van de fantasie en 
creativiteit van de leerlingen, het vergroot de concentratie, is goed voor het samenwerken en het 
vergroot het zelfvertrouwen van de leerlingen. Daarnaast is het ook nog eens ontzettend leuk om 
samen te doen.  

 
Groep 7: 
We hebben een verfopdracht gedaan. We hebben kleuren gemengd. We begonnen met de primaire 
kleuren. Dit zijn rood, blauw en geel. Met die primaire kleuren kunnen we heel veel kleuren maken. 
Zoals blauw en rood wordt paars. Toen gingen we schilderen en gingen we een kleurovergang 
maken. Daarna gingen we secundarie kleuren gebruiken. Dat zijn oranje, paars en groen. Als 
eindopdracht moesten we een kleurovergang maken en als dat klaar was, gingen we op zwart papier 
een voorwerp tekenen, uitknippen en erop plakken.  
Wij hebben geleerd dat primaire kleuren rood, blauw en geel zijn. En dat secundarie kleuren oranje, 
paars en groen zijn. We vonden het leuk om de kleuren te mengen. 
Groetjes, Emma en Carmen 
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Groep 8: 
 
Drentse kinderjury 2022  
De Drentse kinderjury is dat groep 8 samen 10 boeken lezen 
die kans maken op: De prijs van de Nederlandse 
kinderjury.  De boeken zijn: De goede dieven, gevonden, 
escape room, alles wat ik nog met Gizmo wil doen, de wens in 
het water, mijn jaar in een tent, leeuw met strepen, 
mijn vader woont in een tuinhuis, scoren, het jungle boek.’ In 
de 2 maanden die we hebben om te lezen, kiest de klas wat de 
leukste drie boeken zijn en die geef je door. En dan bepaalt de 
kinderjury wie wint. Vorig jaar was het de Zoete zusjes en Leven van een Loser, totaal gesloopt. 
Geschreven door: Milan 
 
Drentse kinderjury voor boeken 
Wij in groep 8 doen mee aan de Drentse kinderjury. We krijgen in de klas 10 boeken om te 
beoordelen. Je hoeft ze niet allemaal te lezen. We hebben op de deur van de klas een kolom hangen, 
in dat kolom kan je een duimpje omhoog of omlaag zetten als je een boek hebt gelezen. We hebben 
ook een kolom voor wie, welk boek heeft gelezen. De boeken die wij in de klas hebben zijn: 
gevonden, mijn jaar in een tent, goede dieven, scoren, escape game, de wens in het water, jungle 
book, alles wat ik nog met Gismo wil doen, leeuw met strepen en mijn vader woont in het tuinhuis. 
De schrijver krijgt de prijs van de Nederlandse kinderjury. 
Geschreven door Levi 
 
Op naar het VO 
De laatste tijd kunnen de kinderen van groep 8 kijken bij middelbare 
scholen. Ze kunnen daar een rondleiding krijgen of doen ze mee met 
een proefles. De open dagen waren helaas online, maar daarom kan je 
nu een rondleiding door de school krijgen. Als je dan een rondleiding 
doet, kan je de school van binnen zien en dan kan je alsnog een beetje 
de sfeer proeven. Als je een proeflokaal wou doen, kon je je opgeven 
voor een les. Dat was ook superleuk. 
Geschreven door Daniek 
 
Op naar het VO 
Wij zitten in groep 8 en gaan volgend jaar naar de middelbare school. Daarom hebben we op school 
op weg naar het VO, maar we moeten zelf een middelbare school kiezen. Omdat veel kinderen niet 
weten hoe de scholen eruitzien en wat er gebeurt doen de meeste proeflessen of een rondleidingen. 
Zelf twijfel ik tussen Dingstede en Greijdanus. Ik heb 3 keer proeflessen op Dingstede gehad en 2 
keer op Greijdanus.  
Geschreven door: Wouter 
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In maart zijn de volgende leerlingen jarig:     

                                                              
Maart 

  

04-03 Sofia  Groep 4 
05-03 Aaron  Groep 5 

 Lauren  Groep 8 
08-03 Hugo  Groep 3 

 Tristan  Groep 3 
10-03 Bart  Groep 8 

 Daan  Groep 1/2a 
16-03 Levi  Groep 1/2a 

25-03 Thom  Groep 3 
28-03 Manoek Groep 1/2b 

31-03 Suus Groep 4 

 
 

“Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt..” 
 

-Toon Hermans-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Kind Support Meppel  

 

 


