
 

 

 

 

De Welp Nieuwsbrief nr.3 - oktober 2015 

Belangrijke data: 

- 5 oktober: Dag van de leraar 

- 7 oktober: Start Kinderboekenweek 

- 8 oktober: informatieavond groep 8 

- 9 oktober: Speelgoedochtend groep 1/2 

- 12 - 16 oktober: Herfstvakantie groep 1 en 2 

- 19 - 23 oktober: Herfstvakantie alle groepen 

- 12 november: Nationaal Schoolontbijt 

- 27 november: kledinginzameling ReShare 

Bezetting  groepen. 

De eerste weken na de zomervakantie zitten erop. Leerkrachten en kinderen zijn al weer 

gewend. De stagiaires voor dit jaar zijn ook gestart op school. De groepen 7/8 en 2/3 hebben 

Maaike en Marieke als Lio-stagiaire. Zij zijn allebei bezig met hun laatste jaar aan de PABO. Ze 

mogen vanaf nu zelfstandig les gaan geven in de groep. Marieke gaat donderdag de hele dag 

en vrijdagmorgen groep 3 onder haar hoede nemen. Juf Rita besteed haar aandacht dan aan 

groep 2. Zij zal met de kinderen uit beide groepen twee, in ieder geval op donderdag en 

vrijdag voor de pauze,  aandacht gaan besteden aan zowel taal, als rekenvaardigheden. 

Maaike zal les gaan geven aan groep 7/8. Saskia en Rita zullen Maaike en Marieke gaan 

begeleiden. De andere groepen hebben allemaal een eerstejaars  stagiaire op donderdag en 

vrijdag. Ook op vrijdag helpt Piet ons, een stagiair van het ROC, met klussen in en rond de 

school. Deze stage duurt 100 uren. Op maandag en dinsdag zijn er twee stagiaires van de 

opleiding onderwijsassistent, Daniel en Dominique. Zij vervullen hun stage in groep 2/3 en 



 

5/6. Gedurende de hele week zijn dat dus acht extra mensen ( 16 extra handen)! Wij hopen 

dat ze een fijne stageperiode zullen hebben! 

Zij stellen zich hier aan u voor: 

  

 

Mijn naam is Jolien van der Sluis. Ik ben 18 jaar oud en kom uit Neede. Hier 

woon ik met mijn ouders en broertje. 

Vorig jaar ben ik geslaagd voor mijn HAVO diploma, en dit jaar ben ik 

begonnen aan de PABO in Enschede. Het eerste halfjaar loop ik stage in groep 

1/2, en ik vind het erg leuk om te doen. 2 dagen per week, op donderdag en 

vrijdag, loop ik stage bij de Welp. De andere 3 dagen in de week ga ik zelf 

naar school. Verder heb ik een aantal weken in het jaar een stageweek. In 

deze week kom ik elke dag. In het weekend werk ik bij de Kruidvat in Neede en verder ga ik 

graag sporten, ik doe aan fitness in Neede. Wie weet komen we elkaar snel tegen op school. 

Groetjes Jolien                                                                                             

 

Hallo, 

Mijn naam is Kelly Jansen en ik ben een stagiaire van groep 5/6. Ik ben 20 jaar en woon in 

Markvelde, dit ligt achter Diepenheim. Ik zit in het eerste jaar van de pabo, want ik wil al erg 

lang lerares worden. Ik hoop hier op basisschool de Welp veel te kunnen leren en natuurlijk 

ook plezier te hebben. 

 

 

Hallo, ik ben Melissa Boonk. Ik ben 17 jaar en woon in Diepenheim. Ik zit in het eerste jaar van 

de Pabo en loop iedere donderdag en vrijdag stage in groep 4. Ik vind het erg leuk en hoop dat 

dit een hele leuke en leerzame tijd gaat worden.  

  

 

Hallo                                                                                                                          , 

Mijn naam is Daniël Eeftink. Ik loop het gehele jaar stage in groep 2/3. Ik zit nu in 

mijn tweede leerjaar op de opleiding 'onderwijsassistent'. Ik ben 18 jaar oud en 

ik woon in Goor. Ik loop stage op maandag en dinsdag. Vier maal in het jaar heb 

ik een stageweek, dan ben ik dus de hele week op 'De Welp'  te vinden. Als u 

vragen heeft over bepaalde dingen, spreek me dan gerust aan.   

Kamp groep 7/8 

 Ook dit jaar is groep 7/8 naar Texel geweest. Een super leuk  kamp, waarbij een aantal vaste 

dingen op het programma staan, zoals het Juttersmuseum, met een garnalenvissersboot mee 

en  natuurlijk 



 

een bezoek aan Ecomare niet te vergeten! 

 Er is ook 2x gezwommen in de zee en op woensdagmiddag zijn de juffen zelfs mee gegaan! 

Het water was heerlijk van temperatuur, maar tijdens het aankleden was het toch behoorlijk 

fris! 

 De man van juf Wilma Henry en zijn vriend Harm hebben voor ons gekookt.  De kinderen 

waren vol lof over hun kookkunsten en dat was terecht! 

 Donderdag moesten we met de fiets naar de boot en het was zulk ongelofelijk slecht weer, 

harde wind en regen, die aan hagel deed denken. Maar deze groep 7/8 zijn zulke kanjers! Er 

werd niet gemopperd, maar doorgefietst. Eenmaal op de boot, bleek toch wel dat we ondanks 

de regenpakken behoorlijk nat waren.  

 We kunnen terugkijken op een zeer, zeer geslaagd kamp! 

  

                                       

Natuur en techniek project op basisschool de  Welp ‘Net even anders’. 

 

De kinderboekenweek met als thema 'Raar maar Waar' is op basisschool de Welp deze week al 

van start gegaan. De professoren ‘Raar’ en ‘maar Waar’ kwamen afgelopen maandagmorgen 

op school om de kinderen te vertellen dat de lessen de komende drie weken in het teken staan 

van natuur, wetenschap en techniek. De professoren vertelden ook dat het belangrijk is bij 

wetenschappelijke onderzoeken om goed samen te werken. Daarbij start je met brainstormen 

en informatie verzamelen, voordat je met de experimenten begint. Verschillende thema’s 

zoals: De reis naar de maan, ontwerp een tof schoolplein voor de toekomstige basisschool de 

Welp, Move for Energy, te land ter zee en in de lucht of de groene toekomstige basisschool de 

Welp zijn in projectvorm per bouw door de leerkrachten voorbereid. De kinderen krijgen de 

gelegenheid met een onderwerp aan de slag te gaan waar ze het meest belangstelling voor 

hebben. De groepen worden dus iedere middag door elkaar gehusseld. De kinderen worden 

uitgedaagd samen antwoorden te vinden op verschillende vragen en nieuwe ideeën en 

ontwerpen te creëren aangaande de verschillende thema’s.Op deze manier wordt er op 

speelse wijze onderzoekend en vernieuwend gewerkt. De kinderen zijn superenthousiast aan 

de slag gegaan. Maandagmorgen 26 oktober (direct na de herfstvakantie) om 08:30 uur 

worden alle ouders en andere belangstellenden uitgenodigd om de werkstukken en ontwerpen 

van de kinderen te bewonderen. De koffie staat klaar! 



 

                                     

 

 

Beste (groot-)ouders en verzorgers, 

Van 7 t/m 18 oktober wordt er voor de 61ste keer een Kinderboekenweek georganiseerd. Het 

kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Simon van der Geest, met als titel Per 

Ongeluk. Dit boekje krijgt u gratis bij aankoop van €10,-- aan boeken.  

Vanaf dinsdag 6 oktober is er op school een tafel ingericht met de leukste boeken van dit 

moment. Wij, van boekhandel Prins, staan woensdag 7 oktober 's middags vanaf 12.30 uur in 

de hal van school om boeken te verkopen. Dit doen wij niet alleen voor onszelf maar ook voor 

school: de school krijgt voor elk verkocht boek een gift van ons!  

Dus kom allen op woensdag 7 oktober om 12.30 uur in de hal van de school en koop een 

boek: je steunt de school en krijgt gratis het boekenweekgeschenk! ( alleen contante 

betalingen, pinnen is niet mogelijk)   

      

     



 

Schaatstraining                                                                                                       

Op zaterdag 10 oktober organiseert de Goorse IJsclub een gratis 

schaatstraining voor de jeugd van de basisscholen in de Hof van Twente. 

De training wordt gegeven op IJsbaan Twente in Enschede van 7.45 uur tot 

8.45 uur. 

Heb je zin om te leren schaatsen? Stuur dan een berichtje naar 

goorseijsclub@hotmail.com. Vermeld je naam en leeftijd. Laat ook even 

weten of je zelf schaatsen hebt òf dat je schaatsen wilt huren.  

 

Verloren. 

Op vrijdag 11 september is er een bedelarmbandje verloren. Eén van de bedeltjes die er 

aanhangt is de letter “S”. Als iemand dit armbandje toevallig heeft gevonden, zou hij/zij het 

dan bij de leerkracht van groep 3 willen inleveren? 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Welp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://dewelp.us11.list-manage.com/track/click?u=2861b00f09c9e86e6b6bae44d&id=a4a9249e68&e=14ad058710
http://dewelp.us11.list-manage.com/track/click?u=2861b00f09c9e86e6b6bae44d&id=9d5a53c49b&e=14ad058710
http://dewelp.us11.list-manage.com/track/click?u=2861b00f09c9e86e6b6bae44d&id=512fd7d881&e=14ad058710


 

 


