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Oecumenische Basisschool de Welp 

Op vrijdag 12 juni was het feest bij 

ons op school! Het was de dag dat 

onze nieuwe schoolnaam en ons 

nieuwe logo werd onthuld. Een dag 

met een gouden randje waarop we 

feest hebben gevierd. En hoe! We 

zijn de dag in het centrum van 

Markelo begonnen. Daar zijn de 

leerlingen opgehaald door half 

‘gewelpte’ leerkrachten. Eenmaal op 

school werden de kinderen, ouders 

en andere belangstellenden opgewacht door helemaal gewelpte leerkrachten. Daarna 

volgde de onthulling van de nieuwe naam van onze school. Wat spannend maar oh wat 

mooi! Oud-oprichters, betrokkenen en leerkrachten waren bij deze dag aanwezig. Zij hebben 

het eerste bord voor ons onthuld. Daarna was de onthulling van twee borden door onze 

oudste leerling, Stefan Brakels, en de jongste, Elias ter Hofte. We hebben met elkaar 

geproost op de toekomst van Basisschool de Welp. Daarna hebben we met de kinderen feest 

gevierd: er waren tal van leuke activiteiten te doen in onze school. Van schminken (natuurlijk 

als welp) tot staart afpakkertje en welpenkleren maken. Als afsluiting hebben we met de 
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kinderen pannenkoeken gegeten. We willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid, 

betrokkenheid, enthousiasme, hulp en steun! BEDANKT! Wij gaan nog even nagenieten van 

deze bijzondere dag…  

Bent u benieuwd naar de presentatiefilm van onze nieuwe naam en ons nieuwe logo? Ga 

dan naar de link: https://youtu.be/fXXgV-HJ1JU    

 

Musical groep 8 

Op dinsdag 30 juni was het zover: de musical van groep 8. Ook groep 7 vervulde belangrijke 

rollen. Het was een geweldig optreden van de groep over een bijzondere schooldirectrice die 

voor altijd jong wilde blijven… De kinderen hebben naar hartenlust gedanst, geacteerd en 

gezongen. Prachtig om te zien! Voor de musical heeft het team met de kinderen van groep 8 

gegeten. Dit kon door het prachtige weer 

heerlijk buiten. De dresscode voor de 

avond was ‘gala’ en wat was het mooi om 

te zien hoe iedereen eruit zag! Ouders in 

gala, kinderen in gala, het team in gala: 

fantastisch. Na de musical was er het 

afscheid van de kinderen van groep 8; 

voor iedereen een woordje van juf 

Marijke en juf Saskia, cadeautjes en 

knuffels van de andere juffen. Ook 

hebben we afscheid genomen van een 

aantal ouders die met hun kind ‘van 

school af gaan’.  

 

Verlof juf Willemiek en juf Michèle 

Zoals u wellicht al weet, gaan er twee juffen met 

zwangerschapsverlof en daarna met bevallingsverlof. Juf 

Willemiek en juf Michèle verwachten allebei begin 

augustus hun tweede kindje. Tegelijk met het begin van de 

zomervakantie, begint ook hun verlof. Wij wensen ze 

allebei een fijne verloftijd toe en zien de foto’s van hun 

pasgeboren welpjes graag tegemoet. Uiteraard houden 

we u op de hoogte! 

Juf Willemiek wordt tot januari vervangen door juf Saskia 

en juf Michèle door Hanneke Hilgenberg. 

 

Klankbordgroep ouders 

Voor de zomervakantie hebben we de eerste bijeenkomst 

gehad als klankbordgroep. De leden hebben zich eerst 

allemaal voorgesteld. Vervolgens is er gesproken over 

onderwerpen die in de klankbordgroep terug zullen 

komen, zoals de nieuwbouw, de visie, de identiteit, 

ouderbetrokkenheid, verbinding met de OR en MR. 

https://youtu.be/fXXgV-HJ1JU


 

 

Directeur Michèle Kraal heeft de klankbordgroep gevraagd mee te denken over 

bovengenoemde onderwerpen. De klankbordgroep heeft geen rechten maar is een groep 

ouders die vanuit betrokkenheid mee kunnen denken met de school en de ontwikkelingen 

daarbinnen. Initiatief voor het inbrengen van onderwerpen kan liggen bij de school en het 

team maar ook bij de klankbordgroep zelf. Hanneke Hilgenberg zal Michèle Kraal vervangen 

in de klankbordgroep tijdens haar verlof. Heel fijn om te zien dat we zulke betrokken, 

kritische en enthousiaste ouders in de klankbordgroep hebben! Wordt vervolgd…  

 

MR 

We hebben een nieuw MR-lid! Mirjam Kolkman heeft de meeste stemmen gekregen en start 

komend schooljaar als MR-lid. We zijn blij dat er veel mensen de moeite hebben genomen te 

stemmen. Bedankt daarvoor. We danken de andere kandidaten, Lodewijk en Daan, dat ze 

zich beschikbaar hebben gesteld en wensen Mirjam veel plezier en succes in de MR.  

Indien u de MR per mail wilt bereiken; er is een nieuw mailadres aangemaakt. Uw mails kunt 

u sturen naar mr@dewelp.nl  

Wij als team willen onze MR bedanken voor hun inzet het afgelopen schooljaar. Mooi om te 

zien dat we te maken hebben met actieve, meedenkende, kritische en nauwkeurige ouders 

in de MR! Bedankt! 

 

OR 

We willen ook de OR bedanken voor hun inzet en betrokkenheid voor afgelopen schooljaar. 

U ziet misschien niet altijd maar onze OR is zeer actief betrokken bij hetgeen op school 

gebeurt. Bedankt mensen!  

Ook de OR heeft een nieuw mailadres. Uw mails kunt u sturen naar or@dewelp.nl  

 

Klaaroveren Rijssenseweg 

Zoals uw wellicht weet, staan er bij de oversteek 

richting De Esch, bij de Rijssenseweg, klaarovers. Dit 

is van groot belang voor de veiligheid van onze 

kinderen. Hiervoor hebben we de hulp nodig van 

onze ouders. Uiteraard worden ook de ouders van de 

Zwaluw hiervoor benaderd. Heeft u tijd en wilt u 

meehelpen om ervoor te zorgen dat onze kinderen veilig kunnen oversteken? Lees dan de 

brief die als extra bijlage is toegevoegd aan de nieuwsbrief mail en geef u op. Alvast hartelijk 

dank! 
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Fijne vakantie 

We wensen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie! We hopen dat jullie kunnen 

genieten van de vakantie, van mooi weer en leuke dingen doen. Voor de kinderen die 

meedoen met Houtdorp: heel veel plezier! We zien jullie graag weer allemaal terug op 

maandag 17 augustus. 

 

 
 

Namens het team, de OR en de MR,  

Michèle Kraal - Directeur Basisschool de Welp 
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