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j.schaper@trefonderwijs.nl  

Van de directietafel 
 
We hebben een tweede ronde ‘koffieochtenden’ achter de 
rug en ook deze ronde was zinvol en plezierig. Als 
kindcentrum hebben we een bepaalde manier van doen en 
laten en het is goed om ons handelen zo nu en dan onder de 
loep te leggen, door het gesprek met ouders aan te gaan. De 
dialoog zorgt voor wederzijds begrip. En zo’n vertrouwd kopje 
filterkoffie of Engelse thee zorgt dan voor de rest. 
 
In de laatste ronde koffieochtenden gaan we 
‘traditiegetrouw’ in op de formatie van het volgende 
schooljaar. De plannen zijn inmiddels vergevorderd en 
binnenkort kunnen we u informeren over de groepsverdeling. 
Alle teamleden mogen in januari al aangeven hoe ze zelf 
kijken naar het volgende schooljaar en dan zijn we nog niet 
eens op de helft! In het voorjaar komt al deze informatie dan 
bij elkaar en kijk ik samen met de directeur-bestuurder naar 
het geheel. Met één of meerdere voorstellen ga ik vervolgens 
naar het team, dat ook de tijd krijgt om hierop te reageren. 
Erna buigt de Medezeggenschapsraad zich over het ‘beste’ 
voorstel, waarbij de personeelsleden van dit  
orgaan hun instemmingsrecht gebruiken om 
aan te geven hoe zij naar het voorstel kijken. 
Kortom, het is ieder schooljaar een hele puzzel 
om het weer mooi voor elkaar te krijgen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Uit de informatiegids:  
Kinderen zijn vanaf vier jaar van harte welkom in groep 1. Vanaf drie jaar 
en tien maanden mogen in overleg met het kindcentrum maximaal vijf 
wendagen worden gepland. Voordat een leerling wordt aangemeld, vindt 
er een gesprek plaats met de directeur, waarin er wordt kennisgemaakt. 
De identiteit en de uitgangspunten van het kindcentrum worden 
besproken en er is voldoende tijd voor vragen en/of opmerkingen. TrEf 
onderwijs, de stichting waar ons kindcentrum deel vanuit maakt, 
hanteert een open aannamebeleid, waarbij respect voor de christelijke 
identiteit wordt gevraagd. Tijdens het gesprek wordt er ook ingegaan op de 
cultuur, de organisatie en komen tal van praktische zaken aan bod. Als er 
ondersteuningsbehoefte is of wordt verwacht, zijn ouders verplicht dit te melden. Op het moment 
dat een leerling is aangemeld, heeft een school of kindcentrum ‘zorgplicht’. Ons kindcentrum heeft 
een Ondersteuningsprofiel waarin staat welke ondersteuning wij kunnen bieden. Mocht dit niet 
toereikend zijn, dan wordt er binnen de stichting een passende school of kindcentrum gezocht. Ook 
kan er via het Samenwerkingsverband Meppel een aanvraag worden gedaan voor extra middelen, 
zodat de ondersteuning binnen het kindcentrum kan worden gegeven. Het Ondersteuningsprofiel 
van ons kindcentrum kan worden opgevraagd bij de directie.  

 
Algemeen nieuws 
 

Schilderwerk 
Na het schoolplein zijn dan nu ook beide gebouwen aan de beurt. Zowel van binnen als buiten 
worden beide gebouwen in de komende periode geschilderd. Dit kan enkele, kleine beperkingen met 
zich mee brengen. Zo zullen verschillende groepen een aantal dagen in een ander lokaal zijn, 
wanneer er werkzaamheden in het eigen lokaal plaatsvinden. De lokalen van de groepen 1 en 2 zijn 
in de afgelopen meivakantie aangepakt. 
 
 
 
 

Voorjaarsmarkt 
Op vrijdag 20 mei a.s. is er een ‘Voorjaarsmarkt’ op het plein van het onderbouwgebouw. De 
kinderen van de peutergroepen en de groepen 1 t/m 3 werken hieraan mee. De markt duurt van 
12.30 tot 15.30 uur en meer informatie vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief. 
 

Schoolfotograaf 
Woensdag 18 mei a.s. komt de schoolfotograaf naar ons kindcentrum. Deze week wordt er een 
rooster gemaakt en worden alle ouders/verzorgers geïnformeerd over in ieder geval de tijden 
waarop de foto’s van ‘broertjes en zusjes’ worden gemaakt.  
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Juf Nicky 
Momenteel geniet juf Nicky van een welverdiend verlof. Dinsdag 31 mei a.s. is zij weer voor het eerst 
in groep 1/2 a. Hiermee komt dan ook een einde aan de vervanging en moeten we helaas afscheid 
nemen van juf Sylly en juf Yvette. Juf Sylly is voor het laatst aanwezig op woensdag 25 mei a.s. Juf 
Yvette is op vrijdag 20 mei a.s. voor het laatst in de groep. 
 

Formatie en vakantierooster 2022-2023 
Binnenkort kunt u de formatie en het vakantierooster voor het volgende schooljaar verwachten. De 
‘plannen’ liggen inmiddels op tafel en het team is hiervan geheel op de hoogte. De 
Medezeggenschapsraad mag hier binnenkort wat van vinden en erna hopen we u te kunnen 
informeren.  
 

Nieuws uit de groepen 

Groepen 1 en 2: 
Voor de meivakantie stond het thema 
‘Museum’ centraal in de groepen 1 en 
2. We hebben het prentenboek ‘De 
Museumkip’ interactief voorgelezen en 
de beroemde schilderijen uit het 
prentenboek opgezocht op het 
digibord en vervolgens bekeken en 
besproken. De kinderen waren erg 
geïnteresseerd en hadden allerlei vragen! In deze periode 
hebben de kinderen ook heel veel geleerd over vormen, 
over kleuren en over meten. Ze hebben een schilderij 
gemaakt in de stijl van Kandinsky en een groepswerk in de 
stijl van Mondriaan. In het verhaal van Raai Kraai lazen we 
dat een beroemd kunstwerk wel 20 miljoen euro waard 
kan zijn. Samen hebben we gekeken hoeveel dat is en hoe 
je 20 miljoen op kunt schrijven in getallen. Iedereen was 
het erover eens: 20 miljoen is heel veel! Daarnaast 
moesten er natuurlijk Paaswerkjes gemaakt worden en 
was er een lekker en gezellig gezamenlijk Paasontbijt. 
 
Groep 3: 
De kinderen van groep 3 hadden als afsluiting van het blok van rekenen een onderzoeksles. Ze 
hebben in een groepje nagedacht over wat ze willen onderzoeken, een onderzoeksvraag opstellen. 
Vragen waren: welke lievelingskleuren komen het meeste voor in groep 3? Of welk lievelingseten is 

er het meeste in groep 3? Daarna moesten ze 
antwoorden verzamelen bij klasgenootjes en als 
laatste moesten ze deze gegevens verwerken in een 
staafgrafiek. Wat waren 
ze goed bezig en wat een 
goede samenwerking!  
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Groep 4: 
De afgelopen weken hebben de kinderen lessen gevolgd van Scala. Een gastdocent verzorgde de 
lessen. Elke week zijn er prachtige kunstwerken ontstaan. De lessen begonnen steeds op dezelfde 
manier. Een PowerPoint met daarop afbeeldingen die met de kinderen werden bekeken en 
besproken. Wat is er te zien? Waar is het voor? enz. Daarna werd er in stappen gewerkt aan het 
kunstwerk. Zo hebben ze van bovenaf een landschap moeten tekenen en daarna ingekleurd met 
wasco en verf. Ook bekeken ze verschillende huizen (architectuur). Ze hebben gewerkt met een 
afdruk techniek en maakten zo een straat met verschillende gevels. Daarna hebben ze zich gericht op 
beelden en zelf een beeld gemaakt van kosteloos materiaal. We zijn erg benieuwd wat ze de laatste 
les gaan doen…… 
 

 

 

 

 

 

 

Groep 5/6: 

Drents proat’n 
De afgelopen weken hebben we weer een aantal 
leuke activiteiten gedaan. We zijn voorgelezen in 
ons prachtige dialect; Drents! De kinderen waren 
muisstil en enthousiast over het dialect. Ze 
konden ook goed vertalen wat er was 
voorgelezen. Een onwijs leuke ervaring en ook leuk om het dialect te herkennen bij vrienden en 
familie.  
 
Bibliotheek bezoek Meppel 
Op woensdag 20 april hebben wij een bezoek gebracht aan de bibliotheek in Meppel. Wat was het 
gezellig om met de hele groep naar de bibliotheek te gaan. Allereerst kregen we een korte uitleg over 
waar we welke boeken kunnen vinden en daarna hebben we in tweetallen een spel gedaan. Er waren 
verschillende vragen over boeken en waar we welke boeken kunnen vinden in de bibliotheek. Het 
was een geslaagde dag!  
 



 

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2021-2022 
 

5 

Voorlezen 
In groep 5/6 hebben we nog meer voorgelezen en hebben de kinderen tijdens het voorlezen een 
verschillende luistervraag meegekregen. Bijvoorbeeld; waar ben je nieuwsgierig naar geworden na 
het horen van dit verhaal? 

 

Groep 7: 
De afgelopen maand hebben wij 4 creatieve lessen gekregen van Scala. Tijdens deze lessen hebben 
we geknutseld met verschillende materialen. Verf, klei, karton etc.  
Elke les stond ook in het teken van de geschiedenis. De les startte met informatie over dit tijdvak. 
Vervolgens maakten we dan een bijpassende knutselwerk. Zoals een huisje van klei met een gevel of 
een vaas van Delfts Blauw.  

 

 

Groep 8: 

Voor de kinderen van groep 8 breekt nu de laatste periode aan op de 
basisschool. Een periode waarin allemaal leuke activiteiten op het 
programma staan!  Voor de meivakantie hebben we ook nog een 
aantal leuke activiteiten gehad en de kinderen hebben de eindtoets 
gemaakt! 
 
Eindtoets en patatje eten 
Toen we de klas in kwamen viel ons gelijk al iets op, dat was onze 
succes fles. Dat was een flesje water die we van de juffen hadden 
gekregen en daarmee wilden ze ons succes wensen. Toen we waren 
begonnen viel het nog wel mee hoe moeilijk het was. Later werd je 
niveau erop aangepast en daarna werden de sommen moeilijker of makkelijker. Toen we de 
eindtoets hadden afgerond, gingen we naar de lokale snackbar een patatje eten en kregen aan het 
eind een bolletje schepijs. Gemaakt door: Tijmen en Bjorn  
 
Koningsdag 
We begonnen de dag op het schoolplein en we gingen lekker dansen (De fit top 10). 
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Daarna zongen wij het Wilhelmus uit volle borst. Na het dansen en zingen werden de groepen in 
teams verdeeld. We gingen spelletjes spelen op het plein en toen gingen we die middag naar binnen 
om spelletjes te spelen en voor dat je het wist was de dag om. 
 
Schoolvoetbal               
Donderdag na school gingen we naar Diever om een potje voetbal te spelen. De eerst pot was  
3-0 voor ons en de tweede pot hebben we 3-1 verloren. Wel hebben we gewonnen van groep 7 met 
3-1. Jammer genoeg hadden we de finale niet gehaald, maar zijn we wel tweede geworden.     
Gemaakt door: Klaas Jan en Tijn 
 
Paasontbijt 
We gingen eerst lootjes trekken voor het paasontbijt, 
zodat je dan wist voor wie je een ontbijtje gaat maken.  
In de klas zaten we in een u-vorm. Daarna kreeg je je 
ontbijtje en mocht je het opeten. Wij denken dat 
iedereen het lekker vond.  
Toen we het eten op hadden, gingen we in de kring zitten 
en luisterden we naar het verhaal van Jezus.  
Gemaakt door: Daniek en Jeske 
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In mei zijn de volgende leerlingen jarig:     

                                                             
Mei 

  

01-05 Wessel  Groep 6 
 Josia Groep 6 

14-05 Just Groep 8 
17-05 Lize Groep 4 

20-05 Rick Groep 4 
23-05 Melanie Groep 7 

28-05 Joni Groep 5 
29-05 Milan Groep 8  

 Jasper Groep 1/2b 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ik ben overal tegen. Totdat ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me 
logisch” 

 
-Johan Cruijff-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Voorjaarsmarkt 

 

 


