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Belangrijke data. 

- 1 en 3 augustus: ouder/kind gesprekken 

- 10 september: studiedag team. Kinderen vrij! 

- 21 t/m 24 september: kamp Texel groep 7/8  

- 22 september: studiemiddag groep 1,2 en 3. (Kinderen van deze groepen 

zijn vrij) 

- 8 oktober: info-avond groep 8 

- 12 t/m 16 oktober: extra herfstvakantie groep 1 en 2 

- 19 t/m 23 oktober: herfstvakantie alle groepen 

  

Directie 



 

Zoals u weet ben ik, Hanneke Hilgenberg, op dit moment vervangend 

directeur voor Michèle. Voor de zomervakantie heb ik al enige dagen met 

Michèle meegelopen om deze taak goed te kunnen vervullen. Ik ben al 

meerdere keren interim directeur geweest binnen de stichting 

Marcant. Bovendien ben ik ook jaren zelf directeur geweest. Toch is het 

altijd even wennen in een 'andere huishouding'. En natuurlijk moet ik één 

en ander uitvoeren in de stijl van Michèle. Nu, een week na de start, moet 

ik zeggen dat het goed bevalt! Een fijn team, leuke kinderen en de eerste 

contacten met ouders geven mij een goed gevoel! Ook de ervaring die ik 

hier gedurende enkele maanden bij de vervanging van Willem van Till 

opdeed, in het schooljaar 2012/2013, liggen hieraan ten grondslag. Ik 

vervang Michèle gedurende twee dagen per week. Dat zal doorgaans op de 

dinsdag en de donderdag zijn. Het kan zijn dat ik een dag ruil om bij een 

bepaalde activiteit te kunnen zijn. Tineke Zandvoort neemt ook een deel 

van de directie-taak op zich: zij zal o.a. de nieuwsbrief en de website voor 

haar rekening nemen. Bovendien zijn we druk bezig met de overgang naar 

een nieuw administratiesysteem (ParnasSys), waarmee Tineke, de I.B.'er 

en ik zijn begonnen met invoeren. 

Ook wil ik hierbij noemen dat Saskia van Ulsen bij haar I.B.taken elke 

woensdag ondersteuning krijgt van Karla Ouwens. Karla is tevens I.B.'er 

op basisschool De Bron in Hengelo. 
 

  
  

 

 



 

Geboren: twee welpjes!        
Het zal u vast niet ontgaan zijn: Juf Michèle en juf Willemiek hebben 

allebei een zoon gekregen in de vakantie! Het zoontje van Juf Michèle 

heet Kinu (zeg: Kinoe) en het zoontje van juf Willemiek Mats. 

Het gaat gelukkig goed met de moeders en de baby's! Binnenkort zullen 

ze hun nieuwe 'welp' gaan showen in de groepen. 

We wensen hun, met hun gezin, een fijne kraamtijd toe!  

 

 

 

 

Luizenmoeders/-vaders gezocht!!           
Bij ons op school is het een goede gewoonte om alle kinderen na een vakantie te controleren 

op hoofdluis. Dit ter preventie om 'luizenuitbraken' te voorkomen. We hebben een klein 

groepje enthousiaste ouders onder ons die deze taak op zich nemen.  

Wie wil het 'luizenteam' dit jaar komen versterken? De controles vinden altijd plaats op de 

dinsdagochtend na elke vakantie, dus zo'n 5 à 6 keer per schooljaar. Het gaat dan om een 

paar uurtjes. 

Interesse of graag bereid om een handje te helpen, geef het even door aan juf Marlein 

Reurink. 

( M.Reurink@marcantonderwijs.nl) 

Dinsdag is er een luizencontrole geweest, er zijn alleen oude neten gevonden. 

 

 

Kamp groep 7/8.                                         

Groep 7/8 gaat dit jaar op kamp van maandag 21 september 

t/m donderdag 24 september. Zij gaan dit jaar weer naar 

Texel en logeren in kampeerboerderij Nieuw Bornrif, in de 

Koog. Het is een hele reis, want ze vertrekken vanaf station 

Holten en reizen dan via Amsterdam naar Den Helder. Daar gaan ze op de 

boot en dan op de fiets. Op Texel brengen zij een bezoek aan het 

juttermuseum, ze gaan met een boot garnalenvissen en zeehonden kijken. 
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Natuurlijk staat ook een bezoek een Ecomare op het programma. Dat 

wordt weer genieten.....! 

 

 

 

Ouder/kind gesprekken 
Op dinsdag 1 augustus en donderdag 3 augustus houden we onze ouder/kind gesprekken. U 

heeft daar deze week een uitnodiging voor gehad. 

 

 

 

Gevonden 
Eén van de kinderen van onze school heeft een cadeaukaart van de Plus gevonden bij het 

fietsenhok. Wie heeft deze verloren? 

 

Foutje... 
In het vakantierooster op de website stond een fout bij de data van de voorjaarsvakantie. 

De voorjaarsvakantie is van 29 februari t/m 4 maart 2016. Helaas dus maar één week en 

geen twee! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Welp. 

 

 

 

 

 
  

 

Oecumenische Basisschool de Welp  

Jacob Ooststraat 13, 7475 CX Markelo 

Telefoon: 0547 361 885  |  Email: info@dewelp.nl 

Internet: www.dewelp.nl  |  Directeur: Michèle Kraal 

 

mailto:info@dewelp.nl
http://www.dewelp.nl/


 

 

 


