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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - april 2016

Belangrijke data
Datum Activiteit
13 april Guppydag
19 t/m 21 april Cito groep 8
21 april Voorstelling ‘Couscous en kaas’ groep 5/6
21 april Carrousel
22 april Studiedag: VRIJ!
25 april t/m 6 mei Meivakantie!
13 mei Verkeersexamen groep 7/8
16 mei Pinksteren: VRIJ!
18 mei Schoolfotograaf
20 mei Bezoek Westerbork groep 8
24 mei Kledinginzameling
24 mei t/m 27 mei Wandelvierdaagse
30 mei Schoolreis groep 3 t/m 6
31 mei Schoolreis groep 1 en 2 (a en b)
10 juni Studiedag: VRIJ!
13 juni Studiedag groep 1 t/m 4: VRIJ!
24 juni 2de Rapport mee
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Welkom!
Weer mogen we een nieuwe welp bij ons op school verwelkomen! Filiene is begonnen in 
groep 1 bij juf Wilma en juf Tineke want ze is op 29 maart 4 jaar geworden. Wauw, wat gaat 
dat snel! Quinten en Wietske zijn bij ons aan het wennen in groep 1 en beginnen vast snel 
echt! Van harte welkom bij ons op school. We wensen jullie een fijne welpentijd!

'Couscous en kaas' voor groep 5/6
Op 21 april gaat groep 5/6 naar het muziekcentrum in Enschede. We gaan luisteren naar 
en meedoen met het Orkest van het Oosten. De voorstelling heet “Couscous en kaas’. Het 
gaat over een meisje dat Jasmina heet en van voetballen houdt. De afgelopen weken 
hebben we al diverse liedjes, percussie en andere oefeningen geleerd, die hiermee te maken 
hebben. We gaan ongeveer om half negen weg en komen aan het eind van de morgen weer 
terug. Er zijn ouders die ons hier naartoe brengen met de auto. 

Carrousel 2016
Op donderdag 21 april is onze jaarlijkse Carrousel. De Ouderraad (OR) is al een tijd druk 
bezig om alles goed te organiseren. De Carrousel begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 
19.30 uur. Er is van alles te doen voor de kinderen en uiteraard wordt er gezorgd voor een 
hapje en een drankje. Voor het 'Rad van fortuin' zijn wij nog op zoek naar leuke prijzen. Wij 
denken aan gezelschapsspelletjes en puzzels. Heeft u nog een spel of puzzel liggen die 
compleet is? Breng het dan in als prijs. Uiterlijk 15 april inleveren. Alvast bedankt!  
Graag maken wij er een leuke Carrousel van voor iedereen. Daarom vragen wij uw 
medewerking. Er zijn mensen nodig om te assisteren bij de leuke spelletjes maar ook 
bijvoorbeeld in de catering. Iedereen, zowel OR leden als leerkrachten, ex groep 8 leerlingen 
en u worden één deel ingedeeld. Zo kan iedereen genieten van de Carrousel!
De opbrengst van de Carrousel zal besteed worden aan sportshirts en/of fietshesjes met het 
logo en de naam van de school. Tevens zullen informatieve boeken en leesboeken worden 
aangeschaft om de schoolbibliotheek aan te vullen, mocht de opbrengst dat toelaten. 



Reminder studiedag
Op vrijdag 22 april hebben we als team een studiedag. Dit betekent dat alle kinderen op 
deze dag vrij zijn! 

Verkeersexamen groep 7/8
Vrijdag 8 april heeft groep 7/8 het theoretische 
verkeersexamen afgelegd. Alle kinderen uit de groep zijn 
geslaagd! Nu volgt op vrijdag 13 mei a.s. nog het 
praktische verkeersexamen. Dit wordt 's middags 
afgenomen. De route die de kinderen dan moeten 
volgen, geven we binnenkort mee aan de kinderen, 
zodat ze deze samen met jullie kunnen oefenen. Voor dit 
examen wordt veel hulp van ouders gevraagd. Wilt u 
helpen? Geef dit dan aan bij juf Saskia of juf Marijke of 
stuur een e-mail naar s.vanulsen@marcant-bsv.nl.

Bezoek Westerbork groep 8
Zoals ieder schooljaar brengen de groepen 8 van basisscholen binnen de Hof van Twente 
een bezoek aan kamp Westerbork. Dit zal plaats vinden op vrijdag 20 mei. Om 8.00 uur 
vertrekken we vanaf de Welkoop. We verwachten rond 16.00 uur weer terug te zijn. 

Wandelvierdaagse
Dit jaar is de wandelvierdaagse 
van 24 mei t/m 27 mei. De 
inschrijfformulieren worden op 
school aan de kinderen 
uitgedeeld. Op woensdagochtend 
20 april kunt u 
inschrijfformulieren en 
inschrijfgeld inleveren op school 
in de hal, vanaf 8.15 uur. 
Opgave kan ook op zaterdag 23 
april tussen 10.00 en 12.00 uur 
in de Kösters Koele. We hebben 
nog hulp nodig voor de 
wandelvierdaagse:

- We zoeken een aantal mensen dat wil helpen met het schrijven van de wandeldiploma's.
- We zoeken mensen die op vrijdagavond 27 mei kunnen helpen met het uitdelen van de 



medailles.
- Op woensdagavond 25 mei zorgt onze school voor de ranjapost. We zoeken 4 mensen 
(waarvan 1 met aanhangerrijbewijs!) die om 17.45 uur in de Kösters Koele de aanhanger 
ophalen, tot 20.15 kunnen blijven staan en daarna aanhanger terugbrengen naar de koele.
Wilt u helpen? Stuur dan een mail naar Jolanda Arfman: arfmanmarkelo@hotmail.com

Guppydag
Op woensdag 13 april van 10.30 uur tot 
12.00 uur was onze guppydag! Kinderen 
tussen ca. 3 tot 4 jaar en hun ouder
(s)/verzorger(s) kregen deze ochtend de 
gelegenheid om kennis te maken met onze 
school, ons team en ons onderwijs. De 
kinderen hebben in de kring gezeten, 
gezongen en gedanst, gewerkt, gespeeld 
en natuurlijk gym gedaan in het 
speellokaal. De belangstelling was enorm 
en we kijken terug op een gezellige en 
geslaagde ochtend! 

Thema ziekenhuis
De afgelopen periode hebben de kinderen van groepen 1 t/m 6 gewerkt aan het thema 
ziekenhuis. Het project werd geopend met een toneelstuk. Juf Rita had zogenaamd een 
ongeluk gehad. Zij werd binnen gebracht op een brancard door het ambulancepersoneel op 
de spoedpost. Natuurlijk werd ze direct goed onderzocht door hoe ziekenhuispersoneel. Haar 
wonden werden verzorgd met speciaal verband. Op de röntgenfoto was duidelijk te zien dat 
haar arm gebroken was. Gelukkig kreeg ze mooi gips en kon ze weer naar huis.

We weten hoe belangrijk het is dat 
kinderen leren vanuit een betekenisvolle, 
herkenbare situatie. Doordat we zoveel 
ziekenhuis spullen konden lenen van 
verschillende ouders konden de kinderen 
van groep 1 t/m 4 spelen in een ‘echt’ 
ziekenhuis en aan het werk in een ‘echte’ 
apotheek. Prachtig om te zien hoe de 
patiënten verzorgd werden door de 
artsen of verplegers. En hoe voelt het om 
met krukken te lopen en gips om je 
been?
Ook zijn er in verschillende groepen 
ouders  geweest om te vertellen over hun 
eigen beroep in een ziekenhuis. 
Hartstikke bedankt dat jullie er waren. De 
kinderen hebben ontzettend veel geleerd. 



Relaties en seksualiteit
De afgelopen periode heeft groep 7/8 seksuele voorlichting gekregen in de vorm van een MI 
project. Uiteraard is dit van tevoren gecommuniceerd met de ouder(s) / verzorger(s) van 
onze leerlingen. In de klas hingen allerlei opdrachten waar de leerlingen uit konden kiezen. 
Er zijn presentaties gegeven waar we als groep weer van konden leren. Hoewel in het begin 
iedereen wat lacherig en zenuwachtig was, werd de sfeer steeds meer ontspannen en 
opener naarmate het project vorderde. De toets na afloop is door iedereen voldoende tot 
goed gemaakt. De kinderen vonden het vrijwel allemaal een heel leuk en interessant 
project. 

Open dag
Op woensdag 23 maart was onze open dag. Geïnteresseerde nieuwe ouders waren deze 
ochtend welkom om onze school te bekijken, te snuffelen aan ons onderwijs, met kinderen 
en met ouders te praten en om kennis te maken met een deel van ons team. De kinderen 
van de leerlingenraad hebben geweldig geholpen door de mensen koffie of thee te serveren 
in de hal en door filmpjes en de website te tonen op het verrijdbare smartboard. Bedankt 
jongens en meiden! Ook willen we de ouders van de OR bedanken voor hun aanwezigheid. 
Het was een goed bezochte ochtend met veel enthousiaste ouders en een fijne sfeer.

Nieuws van de MR
Dit schooljaar is de MR begonnen met relatief veel “groentjes”; kersverse MR-leden. In de 
afgelopen periode is de MR dan ook zoekende geweest naar zijn rol, taken en een 
gestructureerde werkwijze die daarop aansluit. Hier was nogal wat werk te verzetten.
Bijscholing MR-leden
Alle MR-leden hebben daarom deelgenomen aan een cursus om zich de basiskennis over het 
functioneren in een MR eigen te maken. Ook Michèle, als directrice een belangrijke 
gesprekspartner voor de MR, heeft hieraan deelgenomen. De nieuwe inzichten verkregen uit 
de cursus waren voor ons als MR verhelderend en waardevol. Ook hebben we een aantal 
praktische handvatten gekregen waar we mee aan de slag kunnen.
We hebben besloten hier in het najaar een vervolg aan te geven. We hebben goedkeuring 
gekregen van het Rijk op een aanvraag voor kosteloos advies en ondersteuning. Deze 
ondersteuning richten we specifiek op onze rol bij actuele ontwikkelingen voor de Welp, 
zoals de vorming van het Integraal Kindcentrum en het samengaan in één gebouw met de 
Zwaluw.
Actuele onderwerpen
Er waren ook andere onderwerpen waar de MR over gesproken heeft dit schooljaar. Zo 
kregen we signalen en vragen over het beleid ten aanzien van het gebruik van digitale 
hulpmiddelen; hoe zit het met de werkhouding en straling. We hebben de vragen kunnen 
beantwoorden en met de directie afgesproken dat de school hier aandacht voor heeft, 
waaronder bij de aanstaande nieuwbouw.



Een ander besproken onderwerp is het schoolplan van de Welp, waarin de belangrijkste 
onderwijskundige speerpunten voor de komende jaren staan. Een voorbeeld is de wijze 
waarop Engels wordt aangeboden, iets waar de MR ook waarde aan hecht. Het doel is 
om een doorgaande lijn te bieden als het gaat om Engels van groep 1 t/m 8. Komend 
schooljaar is dit een van de punten op de agenda.
Niet onbelangrijk is de financiële situatie van de Welp. De MR is van mening dat de Welp 
haar financiën goed op orde heeft. Er zijn geen tekorten en onze school helpt de stichting 
zelfs bij het opbouwen van een reserve. Wat de MR, samen met de directie, wel heeft 
geconstateerd, zijn de hoge energielasten. Dit is deels te verklaren door de staat van het 
gebouw en de wijze waarop installaties zijn ingericht, maar desondanks is nader onderzoek 
wenselijk. Dit gaat nu plaatsvinden door een extern bureau.
Tot slot staan we even stil bij de enquête over de oudertevredenheid. Deze enquête wordt u 
binnenkort toegestuurd. De MR heeft de directie geadviseerd de lijst op onderdelen aan te 
passen, de resultaten met u als ouders te communiceren en helder te maken wat er met de 
resultaten wordt gedaan. We hebben hier alle vertrouwen in en hopen dan ook dat u deze 
enquête binnenkort invult. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een prettig en goed 
schoolklimaat!
We verwijzen u voor meer informatie over de MR nog graag even naar de website van de 
Welp en ons mailadres: mr@dewelp.nl

Namens het team van de Welp
Michèle Kraal

Oecumenische Basisschool de Welp
Jacob Ooststraat 13, 7475 CX Markelo
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