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

Van de directietafel 
 
We zitten in de laatste volle maand van dit schooljaar. Een 
maand vol (be)leven, ontmoeting en activiteiten. Eindelijk 
weer een kerk- en schooldienst, eindelijk weer een 
Avond4daagse en eindelijk weer een dorpsfeest!  
 
Het mooie van het organiseren van deze activiteiten is dat er 
samengewerkt wordt. Er vinden ontmoetingen plaats en er is 
leven in de brouwerij. Dat maakt het kindcentrum in een dorp 
als Nijeveen ook zo waardevol. Er is overleg met ouders, de 
predikant komt op bezoek en er wordt met onze collega’s van 
De Gaarlandt samengewerkt om activiteiten te bedenken 
voor de ‘scholen-dag’ van het Oranjefeest. 
 
Het sluit naadloos aan bij ons visie ‘samen gaan voor goed 
onderwijs’ en dat in de breedste zin van het woord. Onderwijs 
is niet alleen rekenen, lezen en taal maar onze kinderen in 
een brede context voorbereiden op het leven na De Wel.  
Voor onze huidige groep 8 is het bijna zo ver. Nog even en ze 
verlaten ons en vliegen uit.  
 
Wat we hen aan het einde van de  
basisschoolperiode willen meegeven?  
Dat je alleen soms snel iets bereikt, maar dat je  
samen vaak verder komt. Nelson Mandela zei het  
vaak: “If you want to go fast, go alone. If you  
want to go far, go together”. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Agenda: 
 
12-06 Kerk- en schooldienst 
 
13-06 Peutergym 

 
 start Avond4daagse 
 
16-06 einde Avond4daagse 
 
17-06 10.30 uur starten 
 
20-06 Cito E-afname  
 groepen 3 t/m 8 
 
21-06 Koffieochtend  
 groepen 1 & 2 
 
 Feestmiddag dorpsfeest 
 
 Teamoverleg bouw 
 
22-06 Koffieochtend 
 groepen 3 & 4 
 

Leerlingenraad 
 
23-06 MR-overleg 
 
24-06 Speelgoedochtend 
 peuters-kleuters 
 
28-06 Rapport 2 mee 
 
29-06 Koffieochtend 
 groepen 5, 6 & 7 
 
04-07 Studiedag: 
 alle leerlingen vrij 
 
 Nieuwsbrief juli 2022 
 
05-07 Facultatieve  
 oudergesprekken 
 
06-07 Schoolreizen 
 
07-07 Facultatieve 
 Oudergesprekken  
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Kind Op Maandag  
 
Week 23 (07/06 - 10/06) – Jou moet ik hebben 
1 Samuel 16: 1-23 en Psalm 23 
De profeet Samuel moet iemand zalven die later koning kan worden. Zeven 
zoons van Isaï zijn niet degene die God bedoelt. Maar bij de achtste weet Samuel: jou moet ik 
hebben! 
Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last van sombere buien. Alleen David kan er met zijn 
harpspel voor zorgen dat de koning zich wat beter voelt. In psalm 23 zingt David over God die voor 
hem zorgt. 
 
Week 24 (13/06 - 17/06) – Kom maar op! 
1 Samuel 17: 1-58 en Psalm 27 
De reus Goliat daagt de Israëlieten uit om te vechten. Niemand durft, maar David gaat hem met zijn 
slinger tegemoet. 
 
Week 25 (20/06 - 24/06) – Help jij mij? 
1 Samuel 18:16-30 en 19: 1-17 
David is enorm populair bij het volk. Koning Saul wordt er jaloers van en probeert David te doden. 
David is getrouwd met Michal, de dochter van de koning. Zij helpt hem om te vluchten. 
 
Week 26 (27/06 - 01/07) – Waar ben je veilig? 
1 Samuel 19: 18-24 en 1 Samuel 20 en 21 
David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar het profetenhuis. De soldaten die daar komen, en 
later ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze David niet kunnen arresteren. 
Jonatan, de zoon van de koning, helpt David door te onderzoeken of de kust veilig is. Daarna vlucht 
David verder door het land. 

 
Uit de informatiegids: Verzekering 
 
Ons kindcentrum heeft een basisverzekering met uitbreiding. De dekking van de basisverzekering 
houdt in: 
 
a. De risico's van bestuurders en personeel tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA), 
b. Ongevallenverzekering tijdens schooltijd, schoolreizen, excursies e.d. 
 
Verder is er een aanvulling genomen op dit basispakket: 

• 24-uurs dekking voor ongevallen. Dit betekent dat leerlingen ook 
buiten de schooltijden tegen de gevolgen van ongevallen 
verzekerd zijn; 

• Secundaire aansprakelijkheid voor leerlingen. Als leerlingen 
tijdens georganiseerde schoolactiviteiten onrechtmatige daden 
verrichten die leiden tot schade, is onze school tegen  
aansprakelijkheid voor de schade verzekerd; 

• Autocascoverzekering (eigen risico ongeveer € 50,-). Dit houdt in dat personen die 
voor school hun auto gebruiken (het dagelijks brengen naar en halen van school valt hier niet 
onder) en een aanrijding krijgen, kunnen, als ze alleen WA verzekerd zijn, hun eigen risico 
claimen. Ook kunnen ze de eventuele gemiste no-claimkorting verhalen op de verzekering 
van school. 
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Deze verzekeringen gelden slechts als uw eigen verzekering onvoldoende dekking geeft. U moet dus 
altijd eerst uw eigen verzekering aanspreken. 
Als u een ongeval krijgt en u denkt een beroep te kunnen doen op de verzekering van onze school, 
dan kunt u op school een schadeaangifteformulier halen. 

 
Algemeen nieuws 
 

Komende periode 
Zondag 12 juni a.s. vindt de Kerk- en schooldienst plaats. Normaliter is deze dienst aan het 
einde van januari. Door toedoen van het Corona-virus is deze dienst destijds niet 
doorgegaan. 
 
De Avond4daagse start maandag 13 juni a.s. De kinderen lopen dit jaar weer mee in 
Steenwijk en de organisatie is in handen van de Ouder Activiteiten Commissie. Vele kinderen 
en ouders lopen weer mee. Vrijdag 17 juni a.s. mogen alle kinderen om 10.30 uur starten. 
Geeft dit problemen betreffende de opvang? Geen probleem. Alle leerkrachten zijn vanaf 
8.30 uur aanwezig.  
 
Dinsdag 21 juni a.s. is de ‘feestmiddag’ voor de scholen in Nijeveen, vanwege het jaarlijkse 
Oranjefeest. Voor alle groepen wordt er een programma voorbereid, waarover de 
betreffende ouders nog specifiek geïnformeerd worden.  
 
Op dinsdag 21 juni a.s. start de laatste ronde koffieochtenden. Tijdens deze ronde gaan we specifiek 
in op de formatie en groepsindeling van het volgende schooljaar.  
Op dinsdag 28 juni a.s. gaat het tweede rapport mee naar huis. Hiermee sluiten we de planperiodes 
en met die reden hebben we op maandag 4 juli a.s. een studiedag op deze dag zijn alle leerlingen vrij.  
 

Formatie 
Woensdag 1 juni jl. is de formatie en groepsindeling gedeeld met alle ouders/verzorgers. We werken 
het komende schooljaar opnieuw in zeven groepen. Juf Yvette blijft na haar eindstage behouden 
voor ons kindcentrum. Zij werkt na de zomervakantie twee dagen per week in groep 1/2 b. Meester 
Arjen gaat ons helaas verlaten: hij gaat vijf dagen per week aan de slag bij CBS De Akker in Pesse.  
 

Feestweek 
 
Hallo allemaal, 
Binnenkort begint weer de feestweek. Er is dan op dinsdag een braderie, waar je ook een leuke 
activiteit kunt doen. 
In de Gereformeerde kerk zijn prachtige kunstwerken te zien van verschillende kunstenaars. 
Wil jij ontdekken of jij ook kunst kunt maken? 
Kom dan tussen 15.00-17.00 naar de Gereformeerde kerk, daar staan allerlei spullen klaar waarmee 
jij je eigen kunst kunt maken. Je hoeft er niet voor te betalen en je mag na afloop natuurlijk je 
kunstwerk meenemen. Er is iemand aanwezig om je te helpen. 
  
Groeten namens de organisatie. 
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Interne begeleiding 

Het einde van het schooljaar nadert. Dat betekent dat we bezig zijn met afsluiten, maar ook alweer 
vooruitkijken naar volgend schooljaar. Deze week starten de kinderen van groep 3 t/m 7 met de 
eindafname van Cito. Tijdens de avondvierdaagse in week 24 zullen er geen toetsen gemaakt 
worden. In week 25 wordt de citoperiode afgerond.  
Het afsluiten van het schooljaar houdt in dat naar aanleiding van de cito resultaten, analyses worden 
gemaakt over waar uw kind op dit moment staat en waar de onderwijsbehoefte ligt in het volgende 
schooljaar. Deze analyses zullen besproken worden in de groeps – en leerlingbespreking. Natuurlijk 
wordt er niet alleen naar de resultaten vanuit cito gekeken, maar naar de gehele ontwikkeling van 
uw kind. Op dinsdag 5 juli en donderdag 7 juli vinden er oudergesprekken plaats waar de voortgang 
van uw kind met u besproken wordt.  
Het vooruitkijken houdt in dat er vanuit de analyses groepsplannen gemaakt worden voor het 
nieuwe schooljaar. Deze worden meegenomen in de overdracht met de nieuwe leerkracht van uw 
kind. Daarnaast worden er in de laatste week van de zomervakantie startgesprekken gehouden met 
de nieuwe leerkracht, zodat er meteen een goede start van het schooljaar gemaakt kan worden.  
Voor nu wens ik jullie een goede afsluiting van het schooljaar toe.  
Heleen Masteling 

Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
 

Babygroep 

Afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema ‘Lente’. Met het 
mooie weer van de afgelopen tijd konden we de babytuin goed 
gebruiken.  Zo werden de bloemen aan het hek versierd met stoepkrijt 
en werden er zand kunstwerken in de zandbak gemaakt.  
In de meivakantie is er op de babygroep en peutergroep een nieuwe 
vloer gekomen. Wat een verschil. De groep lijkt nu veel groter en lichter.  
 

Peutergroep 

Ook op de peutergroep hebben we gewerkt aan het thema ‘Lente’. De 
zand- en watertafel werd gevuld met gekleurd rijst. Hier hebben we 
allemaal heel aandachtig mee gespeeld. Daarnaast zijn we veel bezig 
geweest voor de voorjaarsmarkt. Alle peuters hebben een bloempot versierd met brooddeeg en 
kralen. Ook hebben we theekopjes geschilderd. Samen met een zakje thee is dit leuk verpakt voor de 
verkoop.  
 

BSO 

Het is alweer even geleden, maar de meivakantie is ook geweest. Het thema van deze vakantie was 
‘Pluskinderopvang op de boerderij!’. We hebben allemaal leuke dingen gedaan. Zo zijn we met de 
BSO Bus naar de Maargies Hoeve geweest. Hier hebben we een rondleiding gehad, een speurtocht 
gedaan en mochten we vrij spelen. We aten zelfs tussen de koeien! Verder 
hebben we boerderijdieren geknutseld, geverfd met modder en koekjes 
gebakken.  
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Deze week beginnen we met een nieuw thema op de BSO, natuur en 

techniek. Hier zullen allemaal leuke proefjes voorbij komen! 

Voorjaarsmarkt 
20 mei hebben we de voorjaarsmarkt van de opvang en de groepen 1 t/m 3 
gehad. Wat was het een groot succes! Alle kunstwerken van de kinderen 
werden bekeken en er is veel verkocht. De kinderen wisten allemaal goed te 
benoemen wat zij gemaakt hadden. In totaal hebben we ruim €300 euro 
opgehaald. Dit bedrag kunnen wij goed gebruiken voor ons nieuwe 
schoolplein. Bij deze willen we tuincentrum Bert Visscher bedanken voor het 
sponsoren van de bloempotten.   
 

 
 

Groepen 1 en 2: 
Na de meivakantie zijn we gestart met het thema bouwen. Hier hebben we verschillende werkjes bij 
gemaakt, maar ook boeken bij gelezen en gesprekken over 
gevoerd. We hebben ook twee nieuwe letters geleerd. De b en de 
f. Bij deze letters hebben we ook spullen meegenomen voor de 
lettertafel. Na de meivakantie hebben we afscheid genomen van 
juf Yvette en juf Sylly en is juf Nicky weer begonnen met werken. 
Dit schooljaar zullen we nog één thema van Kleuterplein 
behandelen. Dit is het thema vervoer. 
 
Groep 3: 
In groep 3 lezen we in het kader van de leesbevordering 
verschillende soorten boeken. De kinderen mogen na het lezen 
van een boek een sticker plakken op een poster waarop de 
verschillende soorten boeken (grappig, griezelig, spannend, fantasie etc.) zijn ingedeeld. Ze vinden dit 
erg leuk. 
Ook zijn we begonnen met een project over de haven. Hierbij worden de kinderen meegenomen op 
ontdekkingstocht. Ze leren alles over de verschillende beroepen in de haven, welke werkzaamheden 
hierbij komen kijken, het dierenleven, verschillende schepen en waar de schepen vandaan komen. 
Allerlei vakgebieden komen aan bod. Ze zijn dan ook erg enthousiast. 
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Groep 4: 
De kinderen uit groep 4 kregen een bezoek van een medewerker uit de bibliotheek. Zij vertelde dat je 
bij het lezen van een verhaal in een andere wereld terecht kan komen… 
Er bestaan verschillende soorten boeken. Boeken met humor, spannende avonturen, boeken over 
dieren of fantasieverhalen.  
In de klas is een mooie poster opgehangen met daarop een “lees eiland”. Elke keer wanneer er een 
boek uit is, mogen de leerlingen een stickertje plakken bij het juiste gebied van het eiland. Weet je 
niet zo goed waar je boek bij hoort, dan mag je hem in zee plakken. Ook heeft ze een doos vol met 
nieuwe boeken achtergelaten. De kids zijn erg enthousiast en we lezen elke dag dan ook met veel 
plezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5/6 

Blink 
Groep 5/6 is gestart met een nieuw thema voor Blink. Het 
is weer een onwijs leuk thema, namelijk; 
‘wereldrestaurant’. De groepen zijn verdeeld in kleine 
groepjes en we hebben allen een eigen land gekozen en 
over dat land gaan we meer onderzoeken over het eten en 
de eetgewoontes die daar zijn. Ieder groepje gaat een 
eigen menukaart samenstellen en uiteindelijk komt de 
hele klas in ons eigen wereldrestaurant één van de 
gerechten van de menukaart proeven en ervaren wij hoe 
het is om in dit wereldrestaurant te eten!  Erg leuk om te 
zien hoe betrokken alle kinderen zijn en wat een 
enthousiasme er is voor dit thema.  
 

 

Groep 7: 

Groep 7 is afgelopen week naar het gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. Hier kregen wij een 
rondleiding van een mevrouw die er veel over kon vertellen. Het was voor de kinderen erg 
interessant en indrukwekkend om te zien. Ook waren er in het museum veel spullen wat de kinderen 
mochten aanraken en doen. Het was een leerzaam en gezellig uitje. 
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Groep 8: 

Afgelopen maand zijn we in groep 8 druk bezig geweest met de 
voorbereidingen voor de laatste schoolweken.  
Woensdag 1 juni gaan we met elkaar op kamp naar Appelscha! We 
hebben er ontzettend veel zin in! Er staan leuke activiteiten gepland en 
we hebben natuurlijk veel zin in de bonte avond!  
Na de eindtoets zijn we ook begonnen met het lezen van de musical. 
De rollen zijn verdeeld, dus het oefenen kan beginnen! Het wordt een 
feestje!  
We hebben nog een les van Scala gehad. In deze les hebben de 
kinderen de grachtenpanden van Amsterdam nagebootst. Het is super 
mooi geworden! 
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In juni zijn de volgende leerlingen en juf jarig:     

 
 

           
                                                           
Juni 

  

04-06 Evi Groep 1/2b 
10-06 Milou Groep 1/2b 

14-06 Juf Irma  
15-06 Lana  Groep 1/2a 

17-06 Silas  Groep 5 
19-06 Feline Groep 4 

20-06 Boaz Groep 1/2b 
24-06 Juda Groep 1/2a 

26-06 Sara  Groep 4 
27-06 Lotte Groep 1/2b 

29-06 Gijs Groep 7 
 Noa Groep 7 

30-06 Kristian Groep 1/2a 

 
 
 

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” 
 

-Tegeltjes wijsheid-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1:  Vacature Pedagogische toppers! 
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Bijlage 2:  Buurtgezinnen 

 

 

 

 


