
 

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2021-2022 
 

1 

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

Van de directietafel 
 
Eerlijk is eerlijk: met de komst van de eerste Oekraïense 
leerlingen naar ons kindcentrum, heb ik al wel eens gedacht: 
wat halen we onszelf veel werk op de hals. Maar dan is het 
ineens zo ver en staat er op een woensdagochtend een kind 
naast mij. En het kind heeft een naam en ziet er net zo uit als 
alle andere kinderen van zijn leeftijd. 
 
We vinden ‘naastenliefde’ een groot goed binnen ons 
kindcentrum. Meegekregen vanuit onze christelijke identiteit 
willen we omzien naar elkaar en de ander helpen. Het begrip 
naastenliefde kreeg de afgelopen weken weer een geheel 
nieuwe betekenis. Via het jeugdjournaal worden de oudere 
kinderen dagelijks geconfronteerd met ‘oorlog’, een begrip 
wat tot voor kort ver van hen weg stond. Het is dan ook 
hartverwarmend om te zien hoeveel schoenendozen er zijn 
ingezameld voor Oekraïense kinderen. Daarnaast zien we dat 
de nieuwe leerlingen meteen worden opgenomen in de 
verschillende groepen.  
 
Alsof het zo heeft moeten zijn horen we in de  
aanloop naar Pasen dagelijks over Jezus en  
zijn vrienden die andere mensen helpen. De tips  
vanuit de methode voor een nagesprek of een  
spiegelverhaal zijn even overbodig. Naastenliefde 
en omzien naar elkaar gebeurt gewoon  
de hele dag door.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Uit de informatiegids: Activiteiten  
Bij het organiseren van activiteiten vragen we in veel gevallen om 
ondersteuning bij de OAC. Toch kan deze geleding niet altijd volledig 
ondersteunen en doen we een beroep op u als ouders. Wij verwachten 
van u dat u openstaat om ons als kindcentrum te ondersteunen bij 
activiteiten, uiteraard als dit past binnen uw agenda. Het kindcentrum 
organiseert tweemaal per schooljaar een schoonmaakavond en 
hiervoor wordt u eenmaal ingedeeld en benaderd. Als u verhinderd 
bent dan verwachten we dat u zelf met andere ouders ruilt.  

 
Algemeen nieuws 
 
Facultatieve oudergesprekken 
Dinsdag 12 en donderdag 14 april a.s. vinden de ‘Facultatieve oudergesprekken’ plaats, op beide 
dagen van 15.30 tot 19.30 uur. Deze gesprekken zijn niet verplicht. U kunt een gesprek aanvragen via 
Parro, waarbij u de reden voor het gesprek vermeldt. U kunt zich opgeven voor vrijdag 8 april a.s. De 
leerkracht van uw kind kan u eveneens hiervoor uitnodigen. Een gesprek duurt 15 minuten en vindt 
plaats in het kindcentrum.  

 
Activiteiten in de komende periode  
Tot aan de meivakantie zijn er een aantal leuke activiteiten:  

• Voorlezen in het Drents: dinsdag 5 en woensdag 6 april a.s. wordt er door vrijwilligers van 
het Huus van de Toal voorgelezen in het Drents; 

• Groep 5 t/m 8 gaat dinsdagmiddag 5 april a.s. zwerfafval opruimen in Nijeveen; 

• Scala verzorgt de komende weken diverse workshops in de verschillende groepen; 

• Donderdag 14 april a.s. is het Paasontbijt. Verdere informatie volgt nog; 

• Vrijdag 22 april a.s. doen we mee aan de Koningsspelen! 

 
Leerlingen uit Oekraïne 
In de afgelopen periode hebben we vier leerlingen welkom geheten binnen 
ons kindcentrum. Deze leerlingen verblijven met familie bij enkele 
gastgezinnen in Nijeveen en omgeving. We proberen deze leerlingen een 
fijne en veilige plek te bieden en laten hen kennismaken met onze manier 
van onderwijs. Hoe lang de vier leerlingen blijven is niet bekend. Mogelijk 
komt er nog een centrale onderwijsvoorziening in Meppel.  
Inmiddels loopt de schoenendoosactie ten einde. Er zijn veel 
schoenendozen klaargemaakt: dank voor de hulp en inzet! In overleg met 
de werkgroep Nijeveen Helpt zullen we bekijken waar en hoe wij de 
schoenendozen aanbieden.  

 
Vrije dagen 
Met een aanbreken van de aprilmaand zijn er een aantal vrije dagen in het verschiet. Goede Vrijdag 
zijn alle leerlingen vrij en dit geldt ook voor Tweede Paasdag. Op dinsdag 19 april a.s. is dit eveneens 
het geval, in verband met een studiedag. Vanaf maandag 25 april a.s. is het meivakantie en op 
maandag mogen de leerlingen dan weer naar het kindcentrum.  
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Nieuwe leerlingen 
 
In de afgelopen periode zijn Casper, Artuur, Faylinn, Nora en Vajèn bij 
ons begonnen. We wensen jullie veel plezier en een fijne tijd toe bij ons 
in het kindcentrum!  
 

Even voorstellen… 
Hee, ik ben 
Mariëlle Sallomons en ik ben 28 jaar. 
Binnenkort kun jij mij tegen komen als 
jongerenwerker op school maar ook in 
Nijeveen! 
 
Vanuit de NPO (nationaal programma 
onderwijs) zal ik mij gaan richten op de 
bovenbouw van het basisonderwijs.  
Het afgelopen jaar hebben we gezien dat 
de coronacrisis impact heeft op het leven 
van kinderen en jongeren. Hun fysieke 
leefstijl, mentaal welbevinden en 
schoolresultaten zijn negatief beïnvloed. 
Het ministerie van Onderwijs cultuur en 
wetenschap heeft daarom middelen ter 
beschikking gesteld aan gemeenten en 
scholen om vertraging in de gezonde 
ontwikkeling tegen te gaan. 
 

Daarom zal ik onder andere aanwezig zijn tijdens de pauzes om activiteiten te doen samen met de 
leerlingen van de bovenbouw, heb ik contact met het School Maatschappelijk Werk, sta ik open voor 
een praatje en leuke ideeën vanuit de leerlingen zelf, en zal ik een brugklastraining gaan geven aan 
groep 8.  
 
Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn in mijn bullet journal, ik doe aan handlettering, ik haak soms, 
ik skeeler graag, ik zit op badminton en ik heb een camera waar ik graag wat meer mee zou willen 
doen. Verder speel ik graag allerlei bordspellen met vrienden maar ook online een potje gamen op 
de Switch vind ik erg leuk!  
Ik vind het dan ook super leuk om al deze dingen en mijn creativiteit terug te laten komen in het 
jongerenwerk. Wil je meer weten of heb je een leuk idee voor een activiteit of project? Neem dan 
contact met mij op. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. 

 
Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
 

Babygroep 

De afgelopen weken hebben we met de kinderen van de babygroep gebivakkeerd bij de peuters in de 
peutergroep. Dat was soms even behelpen, maar sinds twee weken kunnen we weer terug naar onze 
eigen groep en wat zijn we blij met het resultaat! We hebben een hele mooie babygroep gekregen 
waar we hopen dat de dreumesen ook wat meer uitdaging hebben. Er is nu in elk geval een mooie 
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bouwhoek, huishoek en leeshoek. Ook hebben we een extra slaapkamer en een commode grenzend 
aan de groep. Op de volgende pagina een kleine sfeerimpressie.  

 

 

Peutergroep 

Afgelopen maand hebben onze peuters gewerkt met het thema 
‘Familie’. De peuters konden familiefoto’s meenemen voor aan de 
familiemuur, en dat was een succes. Geregeld stonden de 
kinderen voor de muur: ‘dit is mijn zusje én dit is mijn mama’! De 
peuters zijn ook nog aan het knutselen geslagen en hebben een 
huis gemaakt voor henzelf. We lezen ook veel boekjes, 
bijvoorbeeld over logeren bij opa en oma of het krijgen van een 
baby. Bij het krijgen van een baby hoort natuurlijk beschuit met 
muisjes, deze gaan we zelf kopen in de winkel.  
 

BSO 

In de BSO was het thema ‘Jungle’ de afgelopen weken. Er is druk geknutseld aan verrekijkers en daar 
kwamen vooral veel glitters bij aan te pas. Verder konden de kinderen een slang maken met een 
papieren bordje en bubbeltjes plastic en werden er dieren gebouwd van kapla. Daarnaast was het 
natuurlijk stralend mooi weer en is er vooral heel veel buiten gespeeld, blikspuiten is hét spelletje op 
het moment.  Het duurt nog maar even en dan is het weer meivakantie. Het thema voor deze 
vakantie is: ‘PlusKinderopvang op de boerderij!’ Er staan weer leuke activiteiten op de planning!  
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Groepen 1 en 2: 
Vorige week waren de inloopochtenden en hadden alle ouders de gelegenheid om weer eens in de 
klas te kijken. De werkjes rondom het thema ‘Dierentuin’ zijn uitgebreid bewonderd. Inmiddels 
hebben we het thema feestelijk afgesloten op de Grote Rekendag. Op deze dag konden de kinderen 
een architect-diploma behalen met het ontwerpen van een dierentuin. Er kon op deze dag een 
plattegrond worden gemaakt, een mozaïekvloer worden ontworpen voor het verblijf van de 
zeehonden en een gangenstelsel worden gegraven in de zandbak voor de stokstaartjes. Natuurlijk 
moest er ook een verblijf voor de ijsberen komen en voor de apen. Tevens is er een loopbrug 
gemaakt en is er gezorgd voor de bewegwijzering. Gelukkig was er ook nog tijd om even lekker te 
bewegen op het klimrek (apen) en op het dieren-parcours. De kinderen hebben deze dag hard 
gewerkt en veel geleerd en allemaal hun diploma gehaald.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 3: 
De afgelopen weken hebben we weer een aantal leuke activiteiten 
gedaan. Vorige week hadden we de eerste les van Scala, waarbij we een 
plattegrond moesten maken van een landschap. Hoe zie je de dingen 
van boven. Dit werd uitgelegd om door de ogen van een vogel te kijken. 
De werkstukken zijn erg leuk geworden. 
 
Deze week hadden we de Grote Rekendag. Het thema was 
‘Bouwavonturen’. De kinderen waren verkleed als bouwvakker. Ze 
hebben geleerd wat een architect doet, welke bouwvakkers er nodig zijn 
om een huis te kunnen bouwen. We hebben ook mooie en bijzondere gebouwen bekeken op het 
digi-bord. En natuurlijk zijn de kinderen zelf ook aan de slag gegaan met allerlei opdrachten die te 
maken hadden met bouwen. Een leerzame dag! 
 

Groep 4: 
 
Wat geweldig dat de zon weer zo 
vaak te zien is. Heerlijk om de kids 
samen te zien spelen. Tijdens de 
Blinklessen hebben wij gekeken waar 
onze ouders en opa’s en oma’s 
vroeger mee speelden. Zo blijken 
sommige spelletjes tijdloos: Naast 
het spel tikkertje, is ook het 
knikkeren nog steeds een leuke 
bezigheid voor in de pauze….. 
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Groep 5/6 
Wat is het toch fijn dat de zon weer vaker tevoorschijn komt. Een goede reden voor ons om lekker 
veel buiten te werken. We zijn vaak buiten te vinden om lessen te herhalen. Zo doen we rekenen, 
spelling en lezen buiten. Erg fijn om op deze manier buiten te zijn en op een andere manier te leren.  
 

 
 
 
 
 
 
Groep 7: 
28 maart jl. hadden de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen. 
Dit digitale examen bestond uit 25 vragen. Bij sommige vragen moesten de kinderen eerst een 
filmpje bekijken en vervolgens de bijpassende vraag beantwoorden. Na het gemaakte examen 
kregen we direct de uitslag. 
 
IEDEREEN IS GESLAAGD VOOR HET 
THEORETISCH VERKEERSEXAMEN!  
 
Op 12 april a.s. zullen de kinderen meedoen 
aan het praktisch verkeersexamen.  
Hierbij is het de bedoeling dat ze een rondje 
door Meppel fietsen. 

 
Groep 8: 

De Grote Rekendag 
We gingen als eerst bezig om een ‘tiny house’ te maken. Het was een hele klus. We moesten eerst 
een ontwerp maken. Dat moesten we doen op een vakjespapier. Je moest eerst alle meubels voor 
het ‘tiny house’ maken en dan pas mocht je bezig met de voorgevel van het ‘tiny house’. Je moest 
bijvoorbeeld: een plek om te zitten, een keuken en een slaapplaats hebben. Als je daarmee klaar was 
mocht je met de voorgevel bezig. De voorgevel moest eerst worden gemaakt op een vakjespapier en 
daarna mocht je het op het andere papier opplakken. Als je dat had gedaan dan was je klaar voor die 
dag. Groetjes Tijn en Just  
 
We zijn op 29-03-22 naar Ogterop in Meppel gefietst samen met groep 7. En toen we er waren begon 
het toneelstuk. Ze begonnen eerst met zingen en toen kwamen de acteurs het podium op. Ze 
praatten niet, maar door de lichaamsuitbeeldingen zag je wat ze dachten. En toen het was afgelopen 
toen gingen ze hun zelf voorstellen en waar ze vandaan kwamen. 
Groetjes Bjorn en Emma  
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In april zijn de volgende leerlingen en juffen jarig:     

 

01-04 Milan Groep 6  

Juf Roeleke Groep 1/2 

04-04 Sepp Groep 4  

Tim Groep 5  

Faylinn Groep 1/2b 

07-04 Jayden Groep 1/2b 

12-04 Fien Groep 3 

14-04 Krijn Groep 1/2a 

15-04 Ilana Groep 4  

Tess Groep 1/2b 

17-04 Mick Groep 8 

18-04 Jinthe Groep 3 

20-04 Juf Nicky Groep 1/2 

24-04 Lisa Groep 4 

25-04 Sylvia Groep 4  

Eden Groep 7 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk.” 
 

-Dalai Lama -  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 
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