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

Van de directietafel 
 
Nog even en het is zomervakantie. We hebben genoten van 
een vrijwel ‘normaal’ schooljaar en wat waren we hier aan 
toe met z’n allen. In de bijbel lezen we ‘tel uw zegeningen, tel 
ze één voor één.’ Dit is zo’n zegening, een normaal schooljaar. 
 
Het lijkt zo gewoon om je kind dag in, dag uit naar het 
kindcentrum te brengen en voor lange tijd te moeten 
toevertrouwen aan een ander. Sinds ik zelf kinderen in de 
basisschoolleeftijd heb, weet ik echter hoe bijzonder dit is. 
Het hebben van een fijne basisschoolperiode is ontzettend 
belangrijk in de start van het leven. We doen dan ook erg ons 
best er voor alle kinderen een goede tijd van te maken. 
 
Volgende week zullen de kinderen van groep 8 uitvliegen. De 
basisschoolperiode is voorbij en zij gaan zich via het 
voortgezet onderwijs voorbereiden op de toekomst. Maar 
eerst gaan we uitgebreid afscheid nemen en genieten van hun 
talenten in de musical. 
 
Via deze weg wens ik een ieder alvast een goede 
zomervakantie toe. En ik hoop stiekem dat het  
volgende schooljaar weer net zo ‘normaal’  
mag verlopen als het huidige.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
 
Week 27 (04/07 - 08/07) – Aan jou de keus 
1 Samuel 24: 1-23, 1 Samuel 25 en 2 Samuel 2: 1-7 
David krijgt de kans om koning Saul te doden, als de koning zijn behoefte doet 
in een grot. In plaats daarvan snijdt David een stuk van de mantel van Saul. Zo laat hij zien dat hij 
geen kwaad in de zin heeft. 
Een zekere Nabal wil David niet laten delen in zijn rijkdom. Zijn vrouw Abigaïl voorkomt dat David 
wraak neemt. Als Nabal sterft, wordt zij de vrouw van David. 
Een tijd later, nadat koning Saul is omgekomen in de strijd, wordt David de nieuwe koning van Israël. 
 
Week 28/34 (09/07 - 15/07 of 22/08 - 26/08) – Sterke verhalen 
Johannes 20: 30-31 en 31: 24-25, Lucas 24: 13-35 en Handelingen 8: 26-40 
In deze themaweek onderzoeken de kinderen de Bijbel als geheel. Ze horen over hoe de Bijbel is 
ontstaan en wat voor soort boek het is. 
 
Week 29/35 (16/07 - 22/07 of 29/08 - 02/09) – Wat geloof jij? 
Matteüs 13: 44-46. Lucas 11: 5-13 en Psalm 19 
In deze themaweek staan de kinderen stil bij hun eigen geloof: wat voor hen belangrijk en waardevol 
is. Dat doen ze aan de hand van de parabel over de schat in de akker. Wat is voor hen zo waardevol 
dat ze er veel voor over hebben? 
 

Uit de informatiegids:  Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Toch komt het voor dat een leerling binnen één of meerdere 
vakgebieden niet kan meekomen met de lesstof van de eigen groep. Er 
is dan sprake van een leer- of gedragsprobleem. Dit zien we dan in 
eerste instantie terug in de resultaten van de methodetoetsen en/of 
de Cito-scores, in de werkhouding van de leerling of het gedrag. In 
eerste instantie zoekt de leerkracht dan contact met de intern 
begeleider. Samen bepalen zij welke acties gewenst zijn, waarvan u als 
ouder(s) wordt ingelicht. Een actie zou kunnen zijn dat uw kind binnen één of 
meerdere vakgebieden de lesstof doorloopt van een andere groep, beter passend bij het 
functioneringsniveau. In dat geval stellen wij een Ontwikkelingsperspectief (OPP) op, waarbij we 
realistisch willen toewerken naar een einddoel voor de leerling.  

 
Algemeen nieuws 
 

Laatste periode 
In de laatste periode van het schooljaar staan er nog een aantal activiteiten op het programma: 

• Facultatieve oudergesprekken (5 en 7 juli a.s.): hiervoor heeft u zich kunnen opgeven of hier 
bent u voor uitgenodigd; 

• Schoolreizen groep 1 t/m 7 (6 juli a.s.); 

• Vossenjacht georganiseerd door groep 8 (8 juli a.s.); 

• Schoonmaakavond A t/m K (11 juli a.s.): de ouders/verzorgers van de kinderen waarvan de 
achternaam begint met de letter A t/m K zijn uitgenodigd om ons te komen helpen bij de 
schoonmaak van beide gebouwen; 

• Kijken in de nieuwe groep (12 juli a.s.): alle kinderen nemen een kijkje in de groep van het 
volgende schooljaar en maken kennis met de nieuwe leerkracht(en); 
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• Musical + Afscheidsavond groep 8 (13 juli a.s.): op deze laatste woensdagavond van het 
schooljaar nemen wij afscheid van groep 8, maar niet voordat zij een prachtige musical 
opgevoerd hebben; 
 

Afsluiting schooljaar 
Traditiegetrouw sluiten wij op vrijdag 15 juli a.s. het schooljaar af. De 
kinderen ontvangen een traktatie en rond 11.15 uur begint het 
‘uitzwaaimoment’ voor de groep 8 leerlingen. Ook huldigen we op dat 
moment de kinderen die deel hebben genomen aan de schaakcompetitie, 
onder leiding van oud-collega Henk Bouwman. Nadien is er de gelegenheid 
voor alle belangstellenden om onder het genot van een kopje koffie of thee 
het schooljaar informeel af te sluiten. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en 
begint de zomervakantie. U komt toch ook?  

 
Start nieuwe schooljaar 
Schooljaar 2022-2023 begint op maandag 29 augustus a.s. De week voorafgaande aan het schooljaar 
ontvangt u een ‘praktische nieuwsbrief’ met daarin onder andere informatie over roosters, het 
Pleinfeest en de eerste periode van het schooljaar. Om alvast in de agenda te noteren:  

• Informatieavond (6 september a.s.): in alle groepen zijn informatiemomenten waarin 
inhoudelijk wordt ingegaan op het schooljaar; 

• Ouder- & kindgesprekken (13 en 15 september a.s.): alle ouders/verzorgers (en kinderen) 
verwachten we voor een eerste gesprek en kennismaking met de leerkracht(en); 

• Pleinfeest (23 september a.s.): ons jaarlijkse Pleinfeest op de 4e vrijdag van het schooljaar. 

 
Intentieverklaring Nieuweveense Landen  
In de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen te Meppel is 
straks plaats voor twee basisscholen. De christelijke 
stichting Kindpunt en de openbare stichting Promes zijn 
voornemens de wijk van basisonderwijs te voorzien. Tot 1 
oktober a.s. hebben beide stichtingen de tijd om ‘intentieverklaringen’ te verzamelen en met die 
reden worden alle ouders/verzorgers met kinderen tussen de 2 en 4 jaar benaderd. Dit in een straal 
van 6 kilometer van Nieuwveense Landen, dus ook in Nijeveen. Momenteel gaan er meerdere 
leerlingen uit Nieuwveense Landen naar ons kindcentrum. We hebben er vertrouwen in dat deze 
leerlingen blijven en hopen uiteraard op nieuwe aanwas vanuit deze wijk.  
 
Toch hopen wij eveneens dat u de intentieverklaring ondertekent wanneer u benaderd wordt. De 
intentieverklaring is namelijk geen inschrijving en met de verklaring steunt u het gehele christelijke 
onderwijs in de regio. Dat is hard nodig aangezien er op 25 november 2021 in de gemeenteraad te 
Meppel een motie is aangenomen waarin staat dat Meppeler schoolbesturen verzocht wordt om een 
‘samenlevingsschool’ te stichten. Dit houdt in dat een christelijke- en een openbare basisschool 
samen opgaan in één geheel. En dat komt de christelijke identiteit niet ten goede en zou ook andere 
politieke gevolgen kunnen hebben, ook voor het christelijk onderwijs in Nijeveen. Mocht u hierover 
vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag.  
 

Nieuw rapport 
Wij kijken met een tevreden blik terug op de ontwikkeling van ons nieuwe rapport. De ouders die de 
enquête hebben ingevuld willen we in ieder geval bedanken voor het meekijken en meedenken. 
Wij zijn tevreden met de uitkomst van de enquête. Gemiddeld scoren we een 8 en dat houdt in dat 
we op de juiste weg zitten. Er zijn zeker nog een aantal aandachtspunten om ons rapport nog verder 
te ontwikkelen. Hier zullen we in het nieuwe schooljaar mee verder gaan.  
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Uit de enquête kwam vooral naar voren dat het rapport in groep 1/2 nog 
niet compleet is. Deze kinderen hebben nu het tweede rapport mee en 
we zijn benieuwd hoe daar nu naar gekeken wordt. We gaan graag in 
gesprek met ouders die de enquête van groep 1 en 2 hebben ingevuld, 
zodat we samen kunnen kijken hoe we het rapport nog verder kunnen 
ontwikkelen 

Nieuws uit de groepen 

 
Kinderopvang: 
 
Babygroep 
We zijn begonnen met het thema ‘zomer’. In de babytuin spelen we 
samen buiten op het kleed. We ontdekken het 
strand door met schelpjes te spelen. We verven 
de golven in de zee met een wc rol of met onze 
hand. We spelen in ons zwembad met de 
strandbal.  
Omdat het modderweek is, spelen en voelen we 
met modder. Vies worden mag!  
 
Peutergroep 
Op de peutergroep zijn we ook begonnen met 
het thema ‘zomer’. De themahoek is veranderd 
naar een zomers tafereel, de keuken is 
veranderd in een ijssalon en ook de tent is 
opgezet.  
Voor de modderweek maken we moddertaartjes en verven we met modder. Wat kan je veel met 
modder!  
 
BSO 
Op de BSO zijn we de afgelopen periode bezig geweest met ‘natuur en techniek’. Er zijn verschillende 
proefjes gedaan op de BSO. Zo hebben we onze eigen lavalamp gemaakt, hebben we vuurwerk in 
een potje gemaakt en hebben we gekeken wat water doet met een spiegelbeeld. Wat leuk om te 
zien wat er allemaal gebeurd! Ook op de BSO wordt er enthousiast meegedaan met modderweek. De 
zandbak wordt iedere dag omgetoverd tot de nieuwe ‘Nijeveense plas’ waar allemaal bommetjes in 
gedaan worden.  
 
Nog 2 weken en het is vakantie! Het thema voor de vakantie is dit jaar: ‘Plus reist de wereld rond’. 
We gaan in de vakantie alle werelddelen bij langs met leuke activiteiten!  
 

Groepen 1 en 2: 

En toen was het al weer bijna zomervakantie. Het schooljaar is voorbij 
gevlogen. De periode tot de zomervakantie werken we over het thema 
‘vervoer’. Met elkaar gaan we in gesprek over hoe we naar school komen, 
welke vervoersmiddelen er zijn en maken we werkjes bij het thema. Ook 
zijn we met elkaar in gesprek geweest over het schoolreisje. Want dat 
hebben we nog in het vooruitzicht. Hoe kunnen we nu het beste met z’n 
allen naar Monkey Town? Welk vervoersmiddel is hier nu het handigste 
voor? Er kwamen leuke oplossingen uit de kinderen. We maken er met 
elkaar nog een paar gezellige weken van. 
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Groep 3: 

We kunnen gaan aftellen. Het einde van het schooljaar is in 
zicht. Wat hebben de kinderen van groep 3 dit jaar hard 
gewerkt: wij zijn trots op de kinderen, wat een kanjers!  
We hebben de afgelopen week ook weer buiten gerekend. De 
kinderen mochten in tweetallen werken en haalden allebei 
een getalkaartje op. Daarmee moesten ze een plussom 
maken en opschrijven op het plein. Wat hebben ze veel 
sommen gemaakt!  
Met Lijn 3 is het thema: een hut bouwen. De kinderen 
mochten hun ‘droomhut’ tekenen en daarna 
opschrijven hoe hun hut eruitziet. Wat een 
mooie, bijzondere hutten zijn er getekend! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4: 

 
Het einde van het schooljaar……. 
Wat is er hard gewerkt, wat is er veel gedaan en wat 
heeft deze groep veel geleerd! Niet alleen tijdens de 
‘gewone’ schoolvakken, maar op allerlei gebieden. Zo 
hebben we allemaal een presentatie gedaan, kennen we 
al veel tafels, zijn er mooie gesprekken ontstaan tijdens 
de kanjerlessen, hebben we plezier gehad tijdens de 
spelletjes en de gymlessen, hebben we ontdekkingen 
gedaan tijdens de lessen van Blink, zijn er veel 
leeskilometers gemaakt en ga zo maar door…. Nu is het 
tijd om het wat rustiger aan te doen en het harde 
werken achter ons te laten. Zo gaan we met elkaar op 
schoolreis, is er nog een verjaardag van de juffen en 
mogen we nog gaan kijken naar de afscheidsmusical van 
groep 8. En dan op naar een fijne en goede vakantie! 
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Groep 5/6: 

Two weeks to go, time flies….. 
Wat hebben de kinderen van groep 5/6 ontzettend hard gewerkt 
dit schooljaar en wat hebben we veel geleerd! We hebben veel 
nieuwe spellingscategorieën geleerd, nieuwe doelen met 
rekenen en nog veel meer met de leuke projecten van o.a. Blink. 
De laatste weken zijn wij rustig alles aan het afronden. We 
hebben de laatste toets van begrijpend lezen gemaakt en zijn ons 
nu alvast aan het voorbereiden op volgend schooljaar. Volgende 
week gaan we nog gezellig met elkaar op schoolreisje, het wordt vast een ontzettend leuke dag! 
Groep 5/6 heeft de afgelopen weken toch wel echt het meeste genoten van de bezoekjes in elkaars 
wereldrestaurants. Wat heeft iedereen toch goed zijn/haar best gedaan en wat was dit gezellig!  

 
 
Groep 7: 
De afgelopen tijd heeft juf Anouk bij ons in de groep stage gelopen. Haar stageperiode zit erop en als 
afsluiting heeft zij met de groep het spel ‘de jongens tegen de meisjes’ gespeeld. Tijdens dit spel 
waren er verschillende onderdelen die de kinderen moesten uitvoeren. Het was een gezellige middag 
en wij willen juf Anouk bedanken voor de leuke en leerzame periode! 
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Groep 8: 

Het einde voor groep 8 nadert. De laatste weken staan in het teken van afscheid nemen van de 
basisschool. We zijn op dit moment druk bezig met het oefenen van de musical. Wat wordt het leuk! 
We zijn nu al trots op de kinderen. 
 
Groei 
Het is zover 
Daar sta je dan 
Klaar om uit te vliegen 
De wereld aan je voeten 
Kansen voor het grijpen 
Mensen te ontmoeten 
En of je links- of rechts afslaat 
Fladdert, vliegt of graag wilt dansen 
Volg de weg die bij je past 
Creëer je eigen mooie kansen 
Want jij bent jij  
Met jouw talent 
Wij hebben gezien hoe mooi jij bent 
Je bent uniek en heel speciaal 
Een prachtig kind met een verhaal  
Jij hebt de wereld iets te geven 
Laat je zien  
Groei en ontdek 
Geniet zonder mate van het leven 
Wij laten je los 
Wij laten je gaan 
Want wij geloven en wij vertrouwen 
Dat jij je weg gaat vinden 
Echt  
Wij geloven in jou 
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In juli zijn de volgende leerlingen en leerkrachten jarig:     

 

                                                         
Juli 

  

03-07 Fleur Groep 7 

04-07 Jorne Groep 7 
 Juf Bea Groep 3 

05-07 Fayenn Groep 4 
 Brit  Groep 8 

07-07 Juf Annerieke Groep 4  
08-07 Rowin  Groep 7 

 Bertin Groep 8 
 Meester Arjen Groep 6 

09-07 Marlotte Groep 3 
10-07 Maren  Groep 3 

 Janna  Groep 5 
 Jeske Groep 8  

15-07 Norah Groep 1/2b 
17-07 Klaas Jan  Groep 8 

 Jurrian Groep 1/2b 
24-07 Kjeld Groep 3 

25-07 Damiën Groep 7 
27-07 Justin Groep 6 

30-07 Floor Groep 5 

 
 
 

 
“Vakantie. Eindelijk tijd voor levenslessen” 

 
-Loesje-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 

  



 

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2021-2022 
 

9 

Bijlage 1: Pimp je fiets 
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Bijlage 2: Jeugdtheaterschool Meppel 
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Bijlage 3: VVN Zomerchallenge 

 


