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

Van de directietafel 
 
Hoewel de tempraturen in het afgelopen weekend anders 
deden vermoeden, is de zomer al weer even voorbij. Sterker 
nog: we zitten al bijna op een kwart van het huidige 
schooljaar!  
 
In dit schooljaar sluiten we de schoolplan-periode 2019-2023 
af. We evalueren het huidige plan en maken een nieuw plan 
voor de periode 2023-2027. Dit schoolplan delen we dan op in 
jaarplannen, waarin we een planning per schooljaar maken 
van activiteiten en beleidsvoornemens. Dit evalueren en 
verantwoorden we per schooljaar in een jaarverslag. 
 
Het jaarverslag van het afgelopen schooljaar en het 
jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) worden 
globaal besproken tijdens de Algemene Ouderavond. Op 
dinsdag 8 november a.s. is deze avond en ik nodig u van harte 
uit. Na het ‘officiële’ gedeelte met de jaarverslagen gaan we 
in op het thema ‘Gun je kind een teleurstelling’, onder 
begeleider van spreker Hans Veldsink. Ik heb al 
vaker naar Hans mogen luisteren en weet zeker 
dat het een zinvolle en leuke avond wordt. 
U komt toch ook?  
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Agenda: 
 
01-11 Studiedag  
 rekencoördinatoren 
 

Facultatieve 
oudergesprekken 

 
02-11 Studiedag: 
 alle leerlingen vrij 
 
03-11 Facultatieve 

oudergesprekken 
 
04-11 Speelgoedochtend 
 peuters-kleuters 
 
 Groep 8: kamp Westerbork 
 
07-11 Peutergym 
 
 Groepen 1/2:  

voorstelling Gaarlandt 
 
 Groep 6: Drents Museum 
 
08-11 Fietscontrole groep 3 t/m 8 
 
 Algemene ouderavond  
 
10-11 Nationaal Schoolontbijt 
 
11-11 Luizencontrole 
 
 Groepen 3 en 4:  
 voorstelling Ogterop  
 
15-11 Teamoverleg 
 
16-11 Leerlingenraad 
 
01-12 Teamoverleg 
 
02-12 Sinterklaasviering 
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Kind Op Maandag  
Week 44 (31/10 - 04/11) – Wat nu? 
Exodus 32:1-20 en Exodus 34 
Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten 
twijfelen of hij nog terugkomt en vragen Aäron om een gouden kalf te 
maken, dat ze kunnen aanbidden als een god. Als Mozes terugkomt ziet 
hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen tafelen kapot. 
God zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond vernieuwd kan 
worden. . 
 
Week 45 (07/11 - 11/11) – Nu is het genoeg 
Numeri 11 en 12 
De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en 
watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg is: hij 
laat kwartels uit de hemel komen, zo veel dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen. 
Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als 
sneeuw. Zeven dagen later kan ze zich weer bij de mensen voegen zodat ze verder kunnen trekken. 
 
Week 46 (14/11 - 18/11) – Zie je het nog zitten? 
Numeri 13:1 - 14:9 
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met 
enorme vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste 
verkenners zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer.. 
 
Week 47 (21/11 - 25/11) – Naar de overkant 
Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9 
Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een 
hoge berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt 
het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar 
zijn de Israëlieten in het land waar ze thuis zullen zijn. 
 

Uit de informatiegids: Medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan van ouders en 
personeel dat meebeslist of adviezen uitbrengt, over de 
voorgenomen besluiten van de directeur. De directeur is verplicht 
om de MR bij besluitvorming te kennen. De leden van de MR 
worden gekozen middels verkiezingen en hebben een 
zittingstermijn van vier jaren. De MR bestaat sinds dit schooljaar 
uit drie ouders en drie leerkrachten: 
 
 
Ouders:   Lucas Boelen, Hanneke van Damme en Karin Huizenga 
Leerkrachten:  Marijke Bennen, Annerieke van der Staaij en Marieke Tuit 
 
Zaken die de belangen van alle scholen en kindcentra van TrEf onderwijs betreffen komen aan bod in 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Namens ons kindcentrum is Menno 
Schipper hierin vertegenwoordigd en hij is sinds vorig schooljaar de voorzitter van dit gremium.  
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Algemeen nieuws 
 
Algemene Ouderavond 
Dinsdag 8 november a.s. vindt de Algemene Ouderavond plaats, in de gemeenschapsruimte van het 
hoofdgebouw. Deze ouderavond vindt eenmaal per schooljaar plaats en is bedoeld voor alle 
ouders/verzorgers.  
 
Vanaf 19.15 uur is er een inloop met koffie/thee. Om 19.30 start het officiële gedeelte, waarbij we 
ingaan op de jaarverslagen van het kindcentrum en de Medezeggenschapsraad. Om 19.45 uur start 
het tweede deel van de avond, waarbij spreker Hans Veldsink ons meeneemt in het thema ‘Gun je 
kind een teleurstelling'. Rond 20.30 uur is er een korte pauze, waarna de avond om 21.30 uur eindigt. 
Alle kinderen hebben een flyer meegekregen als uitnodiging (zie ook bijlage 1).  

 
De Welnootjes 
Er hebben zich 21 kinderen aangemeld voor ons koor De Welnootjes! Inmiddels hebben zij al twee 
keer gerepeteerd onder begeleiding van juf Rianne. De eerste aanvragen voor optredens zijn ook al 
binnen. Wel zijn we nog steeds op zoek naar begeleiding voor tijdens de optredens, zo'n drie tot vier 
keer per schooljaar. Heeft u hierover vragen of heeft u belangstelling? Reageer dan middels een 
email naar r.zakhir@trefonderwijs.nl  

 
Beslisboom  
Gelukkig hebben we sinds de zomervakantie nog maar met enkele ‘Corona-gevallen’ te maken 
gehad. Toch merken we zo nu en dan dat ouders/verzorgers onzeker zijn over de te nemen stappen 
in het geval van een positieve (zelf)test. Met die reden is de meest recente ‘Beslisboom’ opgenomen 
als bijlage van deze nieuwsbrief.  

 
Komende periode met activiteiten 
Morgen zijn alle leerlingen een dag vrij in verband met een studiedag voor het team.  
 
Verschillende groepen gaan de komende periode op pad: de groepen 1/2 gaan naar een voorstelling 
bij OBS Gaarlandt, de groepen 3 en 4 gaan naar een voorstelling in Ogterop, groep 6 bezoekt het 
Drents Museum en groep 8 gaat naar kamp Westerbork.  
 
De succesvolle fietscontrole van vorig schooljaar krijgt op dinsdag 8 november a.s. een vervolg. Vorig 
schooljaar vond de controle plaats op het schoolplein en tijdens deze editie gaan de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 naar Grada Bikes op het industrieterrein.  

 
Ook dit schooljaar mogen wij deelnemen aan het Nationaal Schoolontbijt en wel op donderdag 10 
november a.s. De kinderen van zowel de peutergroepen als de groepen 1 t/m 8 nemen deel aan het 
ontbijt. Is uw kind een ‘grote’ eter? Zorg er dan voor dat uw kind thuis al (licht) ontbeten heeft.  

 
Sinterklaas  
We zijn helaas genoodzaakt om de Sinterklaasviering te verzetten van maandag 5 december a.s. naar 
vrijdag 2 december a.s. Dit in verband met de beschikbaarheid van de Goedheiligman dit schooljaar.  

 

Interne begeleiding 

Het schooljaar is verdeeld in 4 planperiodes. Per periode worden er doelen vastgesteld, waar in de 
klas aan gewerkt zal worden. Dit kunnen klassikale doelen zijn, bijvoorbeeld doelen die in die periode 
aanbod komen in de lesmethode of doelen vanuit de Kanjertraining, waaraan gewerkt wordt. 
Daarnaast worden er ook individuele doelen gesteld om zo aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte 
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van de leerling. Iedere leerling leert immers anders en op zijn of haar eigen manier. De doelen 
worden verwerkt in groepsplannen. De eerste periode is nu afgerond. In elke groep vinden er 
evaluaties plaats aan de hand van de gestelde doelen. Deze evaluaties komen terug in een 
groepsbespreking die gehouden wordt met de intern begeleider. Vanuit deze bespreking worden er 
nieuwe doelen opgesteld, waar in de volgende periode aan gewerkt zal worden. 
 
Heleen Masteling (Intern begeleider) 
 

Nieuws uit de groepen 

Kinderopvang: 
 
Babygroep 
In de babygroep wordt het herfstthema al goed zichtbaar. Op het raam 
is een mooie boom getekend en hebben alle kinderen hun eigen 
bladeren gemaakt. Buiten wordt de herfst ontdekt door met kastanjes 
te spelen.  

 
Peutergroep 
Ook in de peutergroep zijn we begonnen 
met het thema ‘Herfst’. Er wordt sensomotorisch gewerkt met 
kastanjes. De peuters leggen de kastanjes op de patronen die 
voorgetekend zijn of proberen met een grote houten pincet de 
kastanjes in de eierdoos te leggen.  
We zijn ook druk bezig met lampionnen maken zodat alle peuters 11 
november a.s. langs de deuren kunnen.   

 
 
 
 

 
BSO 
De herfstvakantie is geweest. Wat was het weer een leuke 
week. Het thema van deze week was ‘Huttendorp’. We 
hebben een hut gebouwd op het plein. Deze hebben we de 
hele week mooi versierd. Met de overige planken konden we 
zelf nog wat moois timmeren.  We hebben vuur gemaakt en 
hier broodjes boven gebakken en een QR speurtocht over 
het schoolplein gedaan. Ook gingen we naar het spijkerdorp 
in Drachten om grote hutten te bouwen, wat een succes!  
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Groepen 1 en 2: 
In groep 1/2 zijn we gestart met het thema ‘Communicatie’. We praten, lezen, zingen en spelen over 
allerlei dingen die met boeken, schrijven en spreken en luisteren te maken hebben. Welke boeken 
lees jij graag? Hoe verstuur je een pakketje? Hoe lees je een boek? Rondom dit thema zullen we ook 
mooie werkjes maken.  

 
Groep 3: 
In groep 3 werken we op de middag met thema's. Het eerste thema was ‘natuur/bos’. Dit sloot mooi 
aan bij het thema van de Kinderboekenweek: Giga-groen. In de tweede periode gaan we werken over 
ons lijf. We gaan een huisartsenhoek maken en hierbij komt ook een apotheek.  
Verder zijn we hard aan het werk: in de klas, maar ook veel buiten. Buiten gaan we de geleerde stof 
inoefenen/herhalen met bewegend leren. Ook spelen we veel taal- en rekenspelletjes in de klas.  

 
 

 
 
Groep 4: 

  
In groep 4 zijn we bezig met Blok 2 van Spelling. We herhalen de categorie : plankwoord, eer- oor- 
eur-woord en het aai- ooi- oei-woord. Niet alleen tijdens het dictee komen we deze woorden tegen, 
maar ook in andere lessen en tijdens het lezen in ons leesboek. Wanneer je een van deze woorden 
tegenkomt mag je ze gaan opschrijven bij de juiste ‘poster’ die in de klas ligt. Mooi om te zien dat ze 
het gaan herkennen en zo enthousiast zijn! 

 

Groep 5: 

In groep 5 zijn we weer druk aan het oefenen met de tafels. De kinderen hebben voor de vakantie 
een tafelkaart mee naar huis gekregen. Ook in de klas oefenen we dagelijks met de tafelsommen. Dit 
kan zijn met een tafellied, spelletje of in tweetallen. Zo leer je van en met elkaar. 
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In de klas zijn we ook aan de slag gedaan met complimenten geven en ontvangen. Wat voor gevoel 
geeft een compliment geven en krijgen? We hebben voor elkaar complimenten opgeschreven. Ook is 
er af en toe een complimenten balletje verstopt in een la. Deze leerling geeft andere kinderen 
complimenten. Aan het einde van de dag gaan we samen raden wie het complimenten balletje in de 
la zou kunnen hebben. Om je klasgenoten in de war te maken, zou je zonder dat je het balletje hebt 
ook complimenten kunnen geven aan een ander. Op deze 
manier zijn de kinderen op een positieve manier bezig met 
complimenten geven en ontvangen. 

Groep 6/7: 

Wat zijn wij trots op onze groep 6/7! Deze kids hebben hun eigen juf Romy 
een aantal weken moeten missen. En wat hebben ze het goed gedaan! Het 
viel niet mee om zoveel verschillende leerkrachten te hebben in deze weken. 
Gelukkig waren het leerkrachten, die ze regelmatig zien lopen en er wel eens 
bij in de klas hebben gezeten. Wij vonden het dan ook erg leuk om mee te 
draaien in de groep. De kinderen zijn heel zelfstandig en werken hard. Zo zijn 
we met rekenen begonnen met de breuken en hebben we tijdens de 
Kinderboekenweek veel gelezen en de boekenmarkt bezocht. En gelukkig is 
juf Romy weer terug! 

 
Groep 8:  
De vrijdag voor de vakantie hebben de kinderen van groep 8 verschillende bedrijven in Nijeveen 

mogen bezoeken om te zien en te ervaren wat ze daar doen. Deze ochtend was georganiseerd door 

Ondernemend Nijeveen. Aan het einde van de ochtend kwam iedereen terug in de klas met 

enthousiaste verhalen over wat ze gezien en geleerd hadden.  

 

Op dit moment werken we in de klas veel over de oorlog. Zo 

lezen we bijvoorbeeld teksten over de oorlog tijdens 

begrijpend lezen, kijken we de serie ‘13 in de oorlog’ en 

hebben een aantal kinderen de oorlog als onderwerp 

genomen voor hun onderzoek. Vrijdag 4 november gaan we 

met de klas naar Kamp Westerbork. In de volgende 

nieuwsbrief leest u hier vast meer over.  
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In november zijn de volgende leerlingen en leerkracht jarig:     

                                                          
November 

  

01-11 Jaylinn Groep 5 
03-11 Juf Marieke Groep 4 

05-11 Sjenine Groep 5  
07-11 Kristian Groep 1/2b 

10-11 Estée Groep 1/2b 
12-11 Joris Groep 1/2a 

14-11 Marilène Groep 6 
17-11 Tom Groep 4 

 Wouter Groep 8 
20-11 Jurre Groep 5 

 Ann Groep 1/2a 
24-11 Teun Groep 4 

29-11 Jim Groep 1/2b 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Wij weten wat we zijn, maar wij weten niet wat we misschien zullen worden” 
 

-William Shakespeare-  

 
Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Uitnodiging Algemene Ouderavond 
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Bijlage 2: Beslisboom 

 


