
 

  

 

 

 

De Welp - Nieuwsbrief nr. 5 - november 2015 

   

Belangrijke data: 

- 27 november: kledinginzameling Reshare 

- 4 december: Sinterklaas - middag vrij! 

- 7 december: hal versieren 

- 8 december: Kerst-crea 

- 8 december: workshop kerststuk maken 

- 17 december: Kerstviering op school ( avond) 

- 18 december: groep 1 en 2 vrij. Groep 3 t/m 8 om 12.00 uur vrij! 
  

Wisseling leerkrachten. 

Met ingang van 4 januari zal er in de groepen 2/3 en 4 een wisseling van leerkrachten plaatsvinden.  

In groep 2/3 zal juf Rita op maandag, dinsdag en woensdag gaan werken, geholpen door Daniel 

Eeftink (ROC student). Op donderdag en vrijdag zullen juf Willemiek en juf Marieke (afstuderend PABO 

studente) de groep onder hun hoede nemen. Juf Willemiek is tevens woensdag voor ICT op school, 

maar is dan ook in de gelegenheid om met juf Rita overleg te hebben over de groep. 

Groep vier zal, in tegenstelling tot wat was aangekondigd, worden bezet door juf Marlein en juf 



 

Hermien. Juf Hermien komt op maandag, dinsdag en woensdag, juf Marlein op donderdag en vrijdag. 

   

 

Orthopedagoog 

 

Per 1 januari zal Erika Paalman gaan samenwerken met Simone de Heer-Knobben. Dit betekent dat er 

binnen de stichting 2 orthopedagogen werkzaam zullen zijn. Erika en Simone zullen de scholen gaan 

verdelen. Simone zal vanaf januari de nieuwe orthopedagoog worden van onze school.  

 
 

 

 

Dinsdag mochten alle kinderen hun schoen zetten op school en Zwarte Piet had er 's nachts 

wat lekkers èn een cadeautje voor iedereen in gedaan! Dank je Sinterklaasje! 

 

 

Op vrijdag, 4 december, komt de Sint met zijn Pieten een bezoek brengen aan onze school! We gaan 

rond 8.30 uur buiten staan om te zingen en hem te verwelkomen. Alle ouders zijn hierbij natuurlijk ook 

van harte welkom! Als de Sint is gearriveerd, komt hij binnen eerst in de hal en heeft hij tijd voor de 

kleine broertjes en zusjes die nog niet op school zitten. Vanaf ongeveer 9.15 uur zal Sinterklaas met 

zijn pieten de groepen gaan bezoeken.  

De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen naar school. 

Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.  



 
 

 

Verlof. 

De moeder van juf Jeannette is ernstig ziek en heeft niet meer zo lang te leven. Omdat ze zelfstandig 

woont en dit niet meer verantwoord is heeft juf Jeannette verlof op genomen om haar de laatste weken 

te verzorgen. Ze wordt vervangen door juf Charel.  

 

Lipdub 

Groep 5/6 heeft naar aanleiding van de Kinderboekenweek afgelopen oktober een lipdub gemaakt op 

het liedje  “Raar maar Waar”, van Kinderen voor Kinderen. Met heel veel plezier hebben we deze 

gemaakt! Alle kinderen hebben meegedaan, ook al is niet iedereen te zien. De kinderen waren er best 

trots op en veel ouders vonden het leuk om deze nog eens te bekijken. Daarom hebben we de lipdub 

op You tube gezet. Deze is deze verborgen, zodat je hem alleen via onderstaande  link kunt bekijken.  

https://youtu.be/EQjmhp5izT8 

   

 

Opa- en oma-ochtend. 

Op dinsdag 19 januari 2016 houden we op de Welp een opa- en oma-ochtend. Dus opa's en oma's van 

onze welpen: houdt deze ochtend alvast vrij in uw agenda! 

   

 

Welkom! 

Op 16 november is Sophie de Cleen begonnen in groep 1 op de Welp. We wensen haar veel plezier bij 

ons op school! 

   

 

 Oproep! 

 

Direct na Sinterklaas willen we graag de hal in kerstsfeer brengen; wie wil ons 

daarmee helpen op maandag 7 december? We kunnen dan om 8.30 uur beginnen.  

 

Gevonden. 

In het lokaal van groep 1 is een zilveren ringetje gevonden, het is een ringetje met een lichtblauw 

hartje. Wie mist dit  ringetje?  



 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Welp  
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