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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - oktober 2019

Belangrijke data
Datum Activiteit
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober HERFSTVAKANTIE!
maandag 28 oktober Open vergadering ouderraad
woensdag 20 november Open ochtend eigen ouders
donderdag 5 december Sinterklaas
woensdag 18 december Kerstviering
vrijdag 20 december Studiedag team: kinderen VRIJ!
maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari KERSTVAKANTIE!
maandag 6 januari Nieuwjaarskoffie
vrijdag 14 februari Studiedag team: kinderen VRIJ!
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maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari VOORJAARSVAKANTIE!
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Schoolgids 2019-2020
Wellicht heeft u het al gezien: de schoolgids voor dit schooljaar staat online op onze
website. www.dewelp.nl/schoolgids
Er staat allerlei informatie in onze schoolgids, zowel onderwijsinhoudelijk als meer
praktische zaken. Ook stellen de teamleden zich in de schoolgids even voor. Neem gerust
een kijkje.

Team | nieuwe gezichten
Zoals u weet is ons team dit schooljaar uitgebreid met een aantal collega's. Daarnaast
hebben we, zoals elk jaar, weer een aantal stagiaires. Hieronder stellen onze nieuwe
collega's en onze stagiaires zich aan u voor:

Joël Spenkelink
Hallo allemaal, ik ben Joël Spenkelink. Ik ben 19 jaar en woon
in Rijssen. Ik woon hier samen met mijn ouders en mijn zus.
Ik ben dit jaar de stagiaire in groep 3/4. Ik volg de opleiding
Onderwijsassistent en zit nu in het derde en ook meteen het
laatste leerjaar. Wat ik leuk vind in onderwijs is om kinderen
ondersteuning te geven die ze nodig hebben, ook vind ik het
belangrijk om een luisterend oor te bieden aan elk kind. Ik
vind het leuk om in mijn vrije tijd te voetballen, hardlopen en
uit te gaan met vrienden. Ik heb er zin in en hoop op een leuk
schooljaar!
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Tobias Mulder     
Dit jaar loop ik stage bij jullie op de Welp, omdat ik graag wil leren
om een meester te worden. Ik ben dan nu ook eerste jaars student
aan de Pabo. Op donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 3 /
4. Een paar keer per jaar ben ik er ook op andere dagen. Als ik niet
op De Welp te vinden ben dan ben ik in Enschede, hier ga ik zelf
naar school. Ook in het weekend ben ik wel eens in Enschede ik
ben namelijk fanatiek supporter van F.C. Twente. Ik vind het dus
ook enorm gezellig om samen met mijn vrienden naar het stadion
te gaan en lekker wat te eten en drinken. Ik voetbal ook zelf en dat
doe ik bij mijn plaatselijke club, S.V. Rijssen. Ga er samen met alle
leerlingen een leuk jaar van maken.                                             
                

Studiedag PEP
Op dinsdag 24 september was er een studiedag voor het team in het kader van PEP. PEP
staat voor Positef Educatief Programma. PEP is een heleschoolbenadering gericht op het
verhogen van welbevinden van leerlingen en het creëren van een positief schoolklimaat,
gebaseerd op de principes van de positieve psychologie. Tijdens PEP worden leerkrachten
getraind in het observeren van welbevinden en betrokkenheid én in het creëren van
gemeenschappelijke waarden (leefregels). Op de studiedag hebben we ons vooral gericht op
onze kernwaarden en hoe we die concreet willen maken in en om de school met betrekking
tot de kinderen, het team en ouders. De eerste 'leefregel' die nu centraal staat is 'Ik zie
jou!'. U zult hier als ouders meer over horen zodra onze plannen een meer concrete vorm
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hebben. 

Start van de bouw
Op woensdag 2 oktober gaven wij samen met de kinderen het startsein voor de bouw van
ons nieuw te bouwen kindcentrum. En wat was het een feest! Jayda en juf Michèle sloegen
symbolisch de eerste paal de grond in en Jette onthulde met de wethouder de bouwhekken.
Op deze bouwhekken zitten doeken met daarop de winnende ontwerpen van de droomschool
van een aantal van onze kinderen. De winnaars maakten we al in juli 2018 bekend tijdens
ons laatste schooldagfeest. Voor onze school waren dat Manon uit groep 3, Quinten uit groep
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4, Lieke uit groep 8 en van Koen en Esmé die inmiddels van school af zijn. 

"Zet je licht aan!"
Het wordt weer sneller donker, de lantaarnpalen gaan weer eerder aan 's avonds en dat
merken we allemaal. We hebben op woensdag 9 oktober de jaarlijkse fietskeuring weer
gehad in het kader van de zichtbaarheid. We vinden het belangrijk dat onze welpen
zichtbaar zijn in het verkeer. Dus: hesjes aan, licht de op fiets aan en gaan met die banaan!
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Vervoer leerlingen
Voor verschillende activiteiten vragen we u als ouder(s) / verzorger(s) om hulp. Bijvoorbeeld
voor het rijden naar een activiteit, het vervoeren van onze leerlingen. Zonder uw hulp
kunnen we deze bijzondere, leerzame en leuke dingen niet doen. Om onduidelijkheden en
misverstanden te voorkomen lichten we hier toe hoe een en ander verzekeringstechnisch is
geregeld: U valt onder de verantwoordelijkheid van school als u bijvoorbeeld in de bus
meegaat op schoolreis. Hiervoor hebben wij als school dan ook een
aansprakelijkheidsverzekering. Een uitzondering hierop is echter het vervoeren van kinderen
in uw (eigen) auto. U bent hier als ouder / verzorger zelf verantwoordelijk voor. Het is ook
de (auto)verzekering van de eigenaar van de auto die wordt aangesproken op het moment
dat zich een ongeluk voordoet. Mocht u onverhoopt op een andere manier schade krijgen
aan uw auto tijdens een dergelijke rit dan zijn wij daar als school niet aansprakelijk voor. 

Open vergadering ouderraad
Op maandag 28 oktober staat er de jaarlijkse open vergadering van onze ouderraad
gepland. De koffie en thee zullen voor u allen klaar staan. Deze avond zullen er ook leuke
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maar ook vooral interessante presentaties worden gehouden.

Kerkbezoek
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Op donderdag 12 september gingen wij als school op bezoek bij de Martinuskerk. De
mensen van de kerk hadden een zeer leuk programma samengesteld om de kinderen op een
speelse, ongedwongen en leerzame manier kennis te laten maken met de kerk en het
uitvaartcentrum. In groepjes hebben we een rondleiding gehad waarbij vrijwilligers ons
verhalen hebben verteld over de gang van zaken in en om de kerk en het uitvaartcentrum.
Een interessant, leerzaam en fijn bezoek met als afsluiting een wentelteefjeslunch!

Herfstvakantie
De herfstvakantie komt er alweer aan: van 21 t/m 25 oktober is het tijd om even heerlijk uit
te waaien en er lekker op uit te gaan. Kijk eens samen met je kinderen in de natuur. Hoe
leuk is het om samen even lekker te gaan wandelen in het bos. Op dit moment zijn er erg
veel paddenstoelen te vinden neem een spiegel mee en bekijk ze ook eens van de
onderkant. Klik op de link voor een super leuk werk- doeboekje over
paddenstoelen: Paddenstoelenboekje
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne herfstvakantie en zien onze welpen graag weer
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terug op maandag 28 oktober!

Namens het team van de Welp

Michèle Kraal

Oecumenische Basisschool de Welp 
Jacob Ooststraat 13, 7475 CX Markelo
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