
 

 

 

De Welp Nieuwsbrief nr.2 - september 2015 

 

 

Belangrijke data: 

- 21 - 24 september:Kamp Texel groep 7/8 

- 22 september: Studiemiddag onderbouw -kinderen van groep 1,2 en 3 vrij! 

- 25 september: groep 7/8 vrij 

- 30 september: Studiedag MarCant. Alle kinderen vrij 

- 5 oktober: Dag van de leraar  

- 7 oktober: Start Kinderboekenweek 

- 9 oktober: Speelgoedochtend groep 1/2 

- 12 - 16 oktober: Herfstvakantie groep 1 en 2 

- 19 - 23 oktober: Herfstvakantie alle groepen  

- 12 november: Nationaal Schoolontbijt 

 

De Hof, daar zit muziek in! 

Komend schooljaar zal op alle 22 basisscholen in de gemeente Hof van Twente een flinke 

impuls worden gegeven aan het muziekonderwijs. Alle scholen in de Hof doen dit jaar namelijk 

mee aan het project 'De Hof, daar zit muziek in'. Docenten van de Muziekschool Hof van 

Twente gaan de scholen in om de leerkrachten te begeleiden bij het geven van muziekles. Doel 

van het project is om het muziekonderwijs weer een vaste plek op het schoolrooster te geven 

en de kwaliteit ervan te verhogen. 



 

  

Wetenschappers en deskundigen zijn het er al jaren over eens: actief met muziek bezig zijn is 

heel goed voor kinderen. Het stimuleert de intelligentie, vermindert concentratieproblemen en 

verbetert de motoriek. Bovendien ontspant het, draagt het bij aan sociale structuren en geeft 

het levensvreugde. Reden genoeg dus om ook op school regelmatig bezig te zijn met muziek. 

  

Door een verkregen subsidie binnen de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' kan de 

Stichting Culturele Basisvorming Hof van Twente in samenwerking met de Muziekschool Hof 

van Twente 24 weken lang ondersteuning geven aan de scholen. Naast de begeleiding in school 

zullen de basisschooldocenten ook vier studiemiddagen volgen. Tijdens deze 

workshopmiddagen kunnen zij extra kennis opdoen over specifieke onderwerpen uit de 

muziek. 

  

Het project is afgetrapt op woensdag 16 september met een eerste workshopmiddag, waarin 

muziekdocenten en groepsleerkrachten elkaar voor het eerst troffen. Vanaf 28 september 

starten de lessen in de scholen. Het project loopt door tot eind april. 

Wij krijgen op onze school 4 muziekleerkrachten die ons komen ondersteunen en coachen: 

  

In groep 1 Monica ter Denge op donderdag 

In groep 2 Monica ter Denge op donderdag 

In groep 3 en 4 Carlijn Otten op vrijdag 

In groep 5/6 Ria Degenkamp op woensdag 

In groep 7/8 Michel Bos op woensdag 

  

De workshops waren al heel inspirerend. We hebben allemaal verschillende dingen gedaan 

zoals zingen, gitaar spelen, maar ook op het gebied van theater, dansen, muziek maken met je 

lijf!  

  

 

  

  



Kinderboekenweek: Raar maar Waar.  

Het team is tijdens de studiedag hard aan het werk geweest om 

een  project voor te bereiden rondom het thema van de 

Kinderboekenweek. Het thema voor dit schooljaar is: Raar maar 

Waar!  Over natuur, wetenschap en techniek. Dit jaar gaan we het bij 

ons op school iets anders organiseren. We werken 3 weken aan het 

project. (Groep 1-2 werkt 2 weken aan het project i.v.m. de extra week 

herfstvakantie)  In iedere groep is een thema rondom techniek 

uitgewerkt waar we alle middagen aan werken. U kunt denken aan stevig bouwen, drijven en 

zinken, energiebronnen, ruimtevaart, duurzaamheid etc. Tijdens de startbijeenkomst op 

maandag 28 september vertellen we de kinderen precies welke thema’s uitgewerkt zijn. Dat 

blijft nog even een verrassing! De kinderen mogen dan kiezen met welk thema zij zelf aan de 

slag willen gaan. Dus de groepen worden een beetje door elkaar gehusseld tijdens deze 

middagen.Voor dit project zijn wij op zoek naar allerlei kosteloos materiaal waarmee 

geknutseld kan worden, zoals kurken, doppen, knopen piepschuim, fietsbanden, hout ( veel 

hout om mee te zagen) etc. Zou u alvast spullen willen verzamelen en op school willen 

brengen? Ook zijn er misschien technische vaders en moeders die iets willen en kunnen 

vertellen rondom dit thema. Of misschien een middag willen helpen? Graag even overleggen 

met de groepsleerkrachten, zodat we kunnen bekijken wanneer het past.Het project wordt 

afgesloten met een tentoonstelling van al onze uitvindingen.U wordt hierbij uitgenodigd voor 

deze tentoonstelling opmaandag 26 oktober. Direct na de herfstvakantie om 8.30 uur. 

Een prachtige tentoonstelling met een kopje koffie erbij! 

  

  

Inhoud studiedag: 10 september 

Wij zijn een VierKeerWijzer school. Maar wat betekent dat dan? 

Inmiddels zijn er verschillende nieuwe collega’s en stagiaires bij ons op school aan het werk en 

daarom vonden wij het belangrijk de uitgangspunten van de VierKeerWijzeraanpak en de 

Meervoudige Intelligentie weer eens op te halen. Juf Hermien heeft een presentatie verzorgd 

over de verschillende intelligenties. Werken op basis van Meervoudige Intelligentie heeft te 

maken met verschillende leerstijlen. Ieder persoon is anders en denkt anders en leert dus ook 

anders. De leerkrachten zijn zelf op onderzoek uitgegaan naar hun eigen intelligentie en 

manier van leren. Door naar elkaar te kijken kunnen we ook bewuster 

naar de leerstijlen van kinderen kijken.     

Ieder project bieden we aan met behulp van 

de VierKeerWijzeraanpak: 

Vragen: Wat willen we bereiken? Wat zijn onze doelen? 

Ik: Wat weet het kind al? En wat wil het kind nog leren?                         

Dit wordt visueel gemaakt met behulp van een woordspin. Op deze 

manier zijn we dus ook met woordenschat bezig. 

 

Experimenteren/Ervaren: In deze fase gaan de kinderen onderzoekend 

en ontdekkend aan het werk met een vraag vanuit hun eigen interesse 



 

en talent. Met elkaar proberen we antwoorden op de vragen te ontdekken. 

 

Resultaat/Reflectie.  De leerlingen presenteren elkaar hun werk en/of krijgen een toets over 

de gestelde doelen. 

Bovenstaande manier van werken en leren heeft alles te maken met de 21st Century-Skills. 

Kinderen worden uitgedaagd creatieve oplossingen te bedenken, kennis te creëren en samen 

te werken.  

 

  

  

           Beste ouders/verzorgers en 

kinderen,                                                    

 

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober wordt dit jaar voor de eerste keer de SamenLoop voor 

Hoop Holten georganiseerd. Een evenement waar iedereen aan mee kan doen. Tijdens de 

SamenLoop voor Hoop wandelen teams op Sportpark Meermanskamp 24 uur lang in 

estafettevorm een vast parcours, om zo geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Een 

team kan bestaan uit collega’s, buren, familie, verenigingen, vrienden etc. 

 

Speciaal voor alle kinderen van de basisscholen wordt er op zaterdag 10 oktober tussen 15.00 

en 17.00 uur een KinderLoop georganiseerd. Ze hoeven dan niet zoals de volwassenen 24 uren 

achter elkaar te lopen, maar de kinderen wandelen 24 minuten op een afgeschermd terrein 

samen met de teams van de volwassenen kleine rondes. 

  

Naast de wandelestafette en KinderLoop zijn er 24 uur lang bruisende randactiviteiten zoals 

muziek, optredens, braderiekraampjes, een springkussen, kinderanimatie en hapjes en 

drankjes. Het wordt dus heel gezellig! 

 

Er is geen vast inschrijfgeld aan deelname verbonden. De kinderen kunnen een sponsorkaart 

downloaden via onderstaande website, waarbij ze aan vrienden/familie/buren een bijdrage 

kunnen vragen voor deelname. Elk kind krijgt een T-shirt op de dag van de Kinderloop als ze 

zich bij ons melden. 

Het sponsorgeld kan dan tevens worden ingeleverd. 

  

 Voor meer informatie of inschrijving, ga  dan naar de 

websitewww.samenloopvoorhoop.nl/holten en kies vervolgens het tabblad Kinderloop 

We hebben ook een facebook pagina: Facebook/ SamenLoopvoorHoopHolten/kinderloop of 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/holten


 

Twitter 

@SLvHHolten 

Hopelijk tot ziens op 10 oktober! 

  

Team KinderLoop voor Hoop Holten : Kinderslvhholten@gmail.com  

  

 

Informatieavond ‘Opvoeden en Multimedia’. 

  

Op dinsdag 22 september is er een informatieavond over ‘Opvoeden en Multimedia’ in de hal 

van onze school. Deze avond wordt georganiseerd doorLoes, Hof van Twente. 

De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. 

We willen u hiervoor van harte uitnodigen in onze school en hopen dat het een leuke en 

leerzame avond wordt! 

                           

  

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Welp 
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