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

Van de directietafel 
 
Dat de nieuwsbrief pas in de avond op uw digitale deurmat 
valt, is de schuld van groep 3. En daar moeten we het maar 
eens over hebben. 
 
Het is najaar en dat zal ik weten ook. Verregende ik twee 
weken terug op een donkere vrijdagavond op een voetbalveld 
in Wapserveen, gebeurde mij hetzelfde afgelopen zaterdag 
vlak voor een hardloopwedstrijd. Traditiegetrouw word ik dan 
verkouden (nee, geen Corona) en met mij velen. Ook zijn er 
collega’s met griepjes en keelpijn en dan moet de winter nog 
beginnen. Gistermiddag kwamen de eerste twee afmeldingen 
en dan begint het aanvragen van inval. Uiteindelijk was er 
geen invaller en dan begint het geschuif in een team: de 
groepen 6 en 7 bij elkaar en ikzelf dan een dag in groep 3. En 
die kinderen kunnen nog niet zoveel, dus kan ik onze 
nieuwsbrief niet redigeren. Maar dat had ik dus mooi even 
mis! Wat kunnen de kinderen uit groep 3 al lezen, rekenen, 
spellen en zelfs al voorzichtig schrijven. Er werd werkelijk  
keihard geleerd en opgeven is bij deze kinderen geen optie. 
Het werd een prachtige dag, mede door de goede  
hulp van de kinderen en de stage-juf.  
En wie had de grootste glimlach? De meester die  
er in eerste instantie een beetje tegenop zag. 
Opnieuw leerden kinderen mij een waardevolle 
les: wees nieuwsgierig, wees leergierig en 
geef niet te snel op! Dank aan de kinderen van 
groep 3. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
Week 40 (03/10 - 07/10) – Zijn wij vrij? 
Exodus 14:9-31 en 15:1-26 
De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar de farao komt hen toch weer 
achterna. Bij de Rode Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten worden bang 
en zeggen tegen Mozes dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven. Maar dan wijst God een weg, 
dwars door de zee. Aan de overkant zingt Mozes een lied van bevrijding. 
 
Week 41 (10/10 - 14/10) – Hulp is onderweg 
Exodus 16:11-24, 17:1-7 en 18 
De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat 
Mozes met zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. Onderweg komt Mozes’ schoonvader Jetro 
bij hem op bezoek. Hij geeft Mozes wijze raad: Mozes moet niet alles alleen doen, maar zijn 
verantwoordelijkheid delen met anderen. 
 
Week 42/43 (17/10 - 28/10) – Een voorbeeld zijn 
Exodus 19, 20:1-21 en Exodus 31:18 
God vertelt het volk Israël hoe ze kunnen leven: Hij geeft tien geboden waar ze zich aan moeten 
houden. Door zo te leven kunnen ze een voorbeeld zijn voor andere mensen. De geboden worden 
door God zelf op twee stenen platen geschreven, als teken van het verbond. 
 

Uit de informatiegids:  Het kindcentrum en haar omgeving 
  
Het kindcentrum werkt met verschillende ‘partners’ samen. In hoofdstuk 3 
en 4 zijn al een aantal partners genoemd en hieronder staan nog andere 
belangrijke partners beschreven: 
 

 OBS Commissaris Gaarlandt: de openbare school in Nijeveen. 
Beide directeuren overleggen regelmatig en ook worden er 
gezamenlijke activiteiten ondernomen, bijvoorbeeld het 
organiseren van de kindermiddag van het Oranjefeest; 

 Oranjefeest-commissie: de commissie die het dorpsfeest van Nijeveen organiseert; 

 De kerken in Nijeveen en Kolderveen; 

 Dorpsvereniging Nijeveen: de vereniging komt op voor de belangen van Nijeveen en initieert 
verschillende activiteiten, waaronder het opruimen van zwerfafval; 

 De muziek- en sportverenigingen in het dorp Nijeveen; 

 De scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) uit Meppel, welke ieder schooljaar een 
voorlichtingsavond organiseren, al dan niet online en in samenwerking met de openbare 
school; 

 Gemeente Meppel: in veel verschillende opzichten werken we met hen samen. Zo huren wij 
ruimte voor lichamelijke opvoeding in sporthal De Eendracht en hebben we goed contact 
met de dorpsregisseur;  

 De Lokaal Educatieve Agenda (LEA): binnen dit overlegorgaan zijn alle onderwijspartijen uit 
de gemeente Meppel betrokken en zij komen ten minste tweemaal per schooljaar bijeen.  
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Algemeen nieuws 

Kinderboekenweek  
Van 5 tot en met 16 oktober a.s. is het weer Kinderboekenweek. 
Binnen het kindcentrum gaan we veel activiteiten doen rondom 
boeken en leesplezier. Voor u is de Kinderboekenweek een 
mooie gelegenheid om met uw kind naar de boekhandel te gaan 
en een kinderboek te kopen. U krijgt dan het 
kinderboekenweekgeschenk gratis. De kassabon kunt u 
inleveren op school. Wij kunnen na de Kinderboekenweek gratis 
boeken uitzoeken voor 20% van het totaalbedrag aan bonnetjes 
die ingeleverd zijn. Zo kunnen we ook weer nieuwe boeken uitzoeken voor onze schoolbibliotheek. 
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken we uit kunnen zoeken. Bruna Meppel en Riemer Barth Meppel 
doen allebei mee met deze actie. Doet u ook mee? 
 

Privacy-voorkeuren 
Regelmatig krijgen we de vraag hoe de Privacy-voorkeuren aangegeven kunnen worden. Dit mag u 
als ouder/verzorger doorgeven via Parro. Via ‘Instellingen/Privacy-voorkeuren’ kunt u aangeven of en 
via welke media we gebruik mogen maken van afbeeldingen van uw kind(eren).  

 
De Welnootjes 
De Welnootjes is sinds jaar en dag ons koor en bestaat uit kinderen van de groepen 5 t/m 8. 
Binnenkort start ons koor De Welnootjes weer met repetities en zeer binnenkort kunnen kinderen uit 
de betreffende groepen zich opgeven. De repetities vinden kort na schooltijd plaats en worden 
begeleid door juf Rianne. Voor de begeleiding tijdens optredens hebben we dringend behoefte aan 
ouderhulp. De afgelopen schooljaren hebben De Welnootjes weinig kunnen optreden, maar was de 
ouderhulp ook minimaal. De Welnootjes treden zo’n drie tot vijf keer op per schooljaar. Heeft u 
affiniteit met muziek en lijkt het u leuk het koor te begeleiden? Laat dit dan weten middels een email 
naar j.schaper@trefonderwijs.nl  

 
E-mail OAC & MR 
In het Activiteitenmagazine 2022-2023 vindt u veel praktische informatie en zo ook het emailadres 
van onze Ouder Activiteitencommissie (OAC) en de Medezeggenschapsraad (MR). Op deze plaats 
willen we dit nogmaals vermelden: 
 OAC oacdewel@trefonderwijs.nl 
 MR mrdewel@trefonderwijs.nl  

 
Draaiboek Corona 
In het basisonderwijs werken we vanaf heden met een 
‘Draaiboek Corona’. Vanuit het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschappen kwam de opdracht om een 
draaiboek te maken voor 1 oktober jl. De 
Medezeggenschapsdraad heeft met dit draaiboek 
ingestemd.  
In het draaiboek staan vier verschillende scenario’s 
beschreven. Per scenario gelden verschillende voorschriften. 
Momenteel bevinden we ons in het meest gunstige scenario, waarbij er vrijwel geen voorschriften 
zijn. Wanneer een scenario verandert geeft het ministerie dit aan en communiceren we dit aan alle 
ouders/verzorgers. Zo’n scenario blijft in ieder geval twee weken van kracht. Het werken met 
scenario’s zorgt voor overzicht en duidelijkheid. Zo hopen we bij zelfs bij het slechtste scenario het 
kindcentrum niet te hoeven sluiten.  

mailto:j.schaper@trefonderwijs.nl
mailto:oacdewel@trefonderwijs.nl
mailto:mrdewel@trefonderwijs.nl
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Wecycle 
Bij de ingangen van beide gebouwen staat weer een grote doos van ‘Wecycle’. Heeft u nog een 
elektrisch apparaat wat weg kan? Leg het in de doos en de opbrengst hiervan komt ten goede aan 
het kindcentrum.  

 
Verlof juf Romy 
Juf Romy neemt in de maand oktober verlof op (6 t/m 8 oktober a.s.) om samen met haar vriend 
familie in Australië te bezoeken. De ouders van groep 6/7 zijn hierover onlangs geïnformeerd. 
Gedurende deze periode wordt juf Romy vervangen door enkele collega’s en op twee dagen door 
een inval-leerkracht.  
 
 

Welkom  
 
In deze maand starten Lieke en Yfke in groep 1.  
Van harte welkom en we wensen jullie en jullie ouders een 
fijne tijd bij ons in Kindcentrum De Wel! 

 
Even voorstellen 

Ik ben Esther Engelhard en ik woon met Patrick en onze twee zonen Merijn en Jorrit 
in Meppel. Na een heel aantal jaren op een kantoor gewerkt te hebben wilde ik 
graag iets leren wat beter bij me past. In 2020 ben ik begonnen aan de Pabo op de 
Hogeschool KPZ in Zwolle en ik heb nog geen moment spijt gehad! Inmiddels zit ik in 
het derde studiejaar en mag ik stage lopen in groep 4 wat ik erg leuk vind. Ik hoop op 
een gezellige en vooral leerzame stageperiode. 
  

 
Beste ouders, wellicht heeft u mij vorig jaar al eens zien rondlopen op De 
Wel. Toentertijd liep ik stage in groep 3 en groep 7. Tot februari loop ik 
stage in groep 1/2A bij juf Roeleke. Ik ben Anouk, 21 jaar en kom uit 
Echten (Dr.). Ik studeer in Zwolle (Windesheim) aan de Pabo en zit nu in 
mijn tweede jaar. Elke dinsdag ben ik op De Wel te vinden en af en toe ook 
een hele week. Ik heb zin in de komende periode bij de kleuters, we gaan 
er samen een leuke en leerzame tijd van maken! Groetjes Anouk 

 

Hoi! 
Mijn naam is Naomi Petter. Ik ben 19 jaar oud en doe de opleiding 
onderwijsassistent op het Menso Alting college in Zwolle en ik zit in mijn 
laatste jaar. Vanaf het begin van het schooljaar loop ik stage in groep 3 op de 
maandag, wat ik heel erg leuk vind! Ik blijf hier tot ongeveer midden 
november. Daarna ga ik 4,5 maand stagelopen in Portugal. 
In mijn vrije tijd werk ik bij bakkerij Strijker en vind ik het heel erg leuk om met 
vrienden af te spreken. 
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Hoihoi! 
 
Ik ben Rianne van den berg, 19 jaar oud en kom uit Meppel. Ik zit nu in het 
vierde jaar van de opleiding onderwijsassistent op Menso Alting in Zwolle en 
loop stage bij groep 6/7. Ik ben een enthousiaste en behulpzame meid en hoop 
dat ik daarmee veel kinderen dingen kan leren. Ik ben altijd in voor een praatje. 
Ik heb het hier nu al ontzettend naar mijn zin en ik hoop dat we er met zijn allen 
een top jaar van kunnen maken! 

 
Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
 
Babygroep 
Na de vakantie zijn we in de babygroep begonnen met het thema ‘Huisdieren’. We hebben een 

hondenparcours gemaakt. We gingen door 

de tunnel, over de wobbel heen en 

sprongen van een krukje. Ook maken we 

een poes. Met de allerkleinsten doen we 

tijdens het verschonen een versje:   

Daar lopen twee hondjes… 

… stap, stap, stap 

(Loop met uw vingers over de baby) 

Ze kriebelen aan je oortjes (neus, hand, 

enzovoort)… 

… krab, krab, krab (Kriebelen!) 

Peutergroep 
Ook in de peutergroep zijn we begonnen met het thema ‘Huisdieren’. 
Van de huishoek wordt een dierenwinkel gemaakt. De knuffels krijgen 
allemaal eten, worden uitgelaten en goed verzorgd. Samen met de 
andere kinderen kijken we welke huisdieren we hebben. Een hond, kat 
of toch een olifant? We knutselen een vissenkom. Wat leuk om te 
knippen en te plakken!  
We hebben weer peutergym gehad, maar nu in de grote gymzaal. Wat 
hebben we hier veel ruimte om te spelen. We gingen net als een kikker 
heel veel springen. Van de kast en in de hoepels.  
 

BSO 
In de BSO hebben we ook het thema ‘Huisdieren’ gehad. Van bordjes 
maken we dieren en daarmee versieren we de BSO. Met het mooie 
weer kunnen we ook de schaduwen van dieren tekenen.  
Nu zijn we bezig met het thema ‘Fantasiewereld’. Er worden unicorns geknutseld en wc rolletjes 
worden omgetoverd tot superhelden!  
De herfstvakantie staat ook weer voor de deur. Dit jaar staat de vakantie in het thema van 
‘Huttendorp’. We gaan aan de slag met timmeren, broodjes bakken en andere leuke activiteiten. 
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Mocht u nog planken hout, pallets of oude dekens/kleden over hebben, zouden we die graag willen 
gebruiken!  
 

Extra informatie 
We willen u graag attenderen op de breng en haaltijden. Wij zien steeds meer ouders vóór 7.30 uur 
de kinderen brengen. Wij willen met onze volle aandacht bij de kinderen zijn, dus hebben we voor 
7.30 even de tijd nodig om de overdracht en bijzonderheden te lezen en de groep klaar te maken.  
Onze personeelsbezetting en dagprogramma zijn afgestemd op onze openingstijden, dus vragen we 

u graag om u aan de openingstijden te houden, bij voorbaat dank.  

Groepen 1 en 2: 
Het schooljaar is inmiddels al weer een aantal weken op 
weg. In de eerste weken hebben we in beide 
kleutergroepen aandacht besteed aan de Gouden weken. 
Zo hebben we elkaar weer goed leren kennen. Ook 
hebben we met elkaar regels gemaakt waar we ons aan 
kunnen houden. Deze Gouden weken hebben we 
afgesloten met het pleinfeest, waarbij het thema GiGa 
groen was. We hebben hierbij allemaal spelletjes 
gespeeld en ’s middags hebben de juffen ons mooi 
geschminkt. Ons nieuwe thema is ‘Een nieuw schooljaar’. 
Dit is het eerste thema van onze methode Kleuterplein.  

 
Groep 3: 
We zijn weer begonnen. In groep 3 hebben we de eerste 
weken veel aandacht besteed aan de Gouden weken, elkaar leren kennen, samen regels maken en 
elkaar complimenten geven. Alle kinderen hebben in de eerste week een dienblad meegenomen 
waar spullen op lagen die iets over het kind vertelde. De kinderen mochten op de stoel van juf 
vertellen over de spullen die ze meegenomen hebben. Zo zagen we dat veel kinderen van lego 
bouwen houden en dat veel kinderen graag met knuffels speelt.  
Daarnaast zijn we ook begonnen met het lezen en rekenen. 
Dit doen we in boekjes en werkboekjes, maar ook veel 
bewegend of buiten.  
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Groep 4: 
Ook in groep 4 is er gewerkt aan een goede sfeer in de 
groep. Er zijn samen afspraken gemaakt die horen bij 
een fijne klas. We zijn nu een aantal weken onderweg. 
We werken hard en kunnen al goed samenwerken. Niet 
alleen is dit te zien op school, maar ook in de gymzaal. 
Zelfstandig in groepjes oefenen: Wie krijgt de bal in de 
korf? En laten zien dat je een team bent tijdens een 
potje korfballen.  

 
Groep 5: 
De eerste weken zitten er weer op! 
We zijn in groep 5 vooral bezig geweest met 
verschillende activiteiten om weer aan elkaar te wennen 
na de vakantie. Bijvoorbeeld: 

 Binnenkring, buitenkring. Hierin staan 2 leerlingen tegenover elkaar en vertellen over het 
weekend. Vervolgens wisselt de buitenkring 2 plekken naar rechts. Kan je aan deze leerling 
vertellen wat de vorige leerling, waar je tegen over stond, heeft gedaan in het weekend?  

 Het stoeien tijdens de gymles. 1 leerling heeft de bal vast, de ander probeert de bal op een 
juiste manier af te pakken.  

 Blindemannetje. Probeer een geblinddoekte klasgenoot een rondje door het lokaal te leiden, 
zonder dat diegene ergens tegenaan botst. 

Mooi om te zien hoe snel de kinderen alweer aan elkaar gewend zijn! 

 

 

 

 

 

 

Groep 6/7: 
De eerste weken zijn weer voorbij gevlogen! 
In groep 6/7 hebben we de afgelopen weken veel aandacht 

besteed aan de gouden 
weken. De gouden weken 
zijn de eerste weken van 
het schooljaar waarin we 
extra aandacht besteden 
aan een goede 
groepsvorming en een fijne 
sfeer. We doen dit door 
met elkaar te praten over 
op welke manier we het fijn 
hebben met elkaar en doormiddel van het spelen van 
kennismakingsspellen. 
Dit zijn spellen zoals ‘krantenmeppertje’ waarin je snel iemand 
anders naam moet noemen, voordat de krantenmepper er is en 
het chagrijnenspel tijdens gym waarin we met elkaar moesten 
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samen werken om het parcour te doorlopen, maar we mochten niet praten. De kanjers van groep 
6/7 hebben de afgelopen weken al gewerkt aan een fijne groepsfeer.  

 

Groep 8: 

De Kinderpostzegelactie is gestart 
Tot en met 5 oktober kunnen de kinderen van groep 8 
langs uw deur komen.  
Het thema dit jaar is: Geef kinderen wind mee 
Ieder kind met een vrij hoofd naar school. Sommige 
kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen 
op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets 
naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste 
uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van 
de Kinderpostzegelactie bestemd.  
 
Prinsjesdag 
De derde dinsdag van september zijn wij 
gestart met het Gouden koffertje van de 
Derde Kamer. Dit is een lespakket 
waarmee we aandacht besteden aan 
politiek en democratie. We zoeken 
antwoorden bij vragen als: Wat doen de 
Eerste Kamer en de Tweede Kamer? Wie 
mogen er stemmen? En wie is de baas 
van Nederland? Daarnaast is er ook een 
debatspel, waarin leerlingen leren met 
elkaar in debat te gaan. 
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In oktober zijn de volgende leerlingen en juf jarig:     

                                                       
Oktober 

  

04-10 Jaysen Groep 1/2a 
05-10 Inge Groep 7 

 Berto Groep 3 
07-10 Henri Groep 8 

 Vigo Groep 1/2a 
 Aaron Groep 1/2a 

09-10 Juf Rianne Groep 8 

13-10 Maud Groep 8 

24-10 Jinne Groep 7 
 Anya Groep 7 

29-10 Jurjan Groep 5 
30-10 Micha Groep 3 

 Meike Groep 7 
 
 

         
 
 
 

“De herfst is een tweede lente waarbij elk blad een bloem wordt” 
 

-Albert Camus-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: de Bibliotheek op school 
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