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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - februari 2016

Belangrijke data

Welkom!
Ook dit schooljaar verwelkomen we weer nieuwe welpjen bij ons op school. Bram Visscher 
en Roel Zandvoort zijn begonnen in groep 1 bij juf Tineke en juf Wilma. Bram en Roel: van 
harte welkom bij ons op school. We wensen jullie een fijne welpentijd!
En Roel is niet alleen als echte welp begonnen op school... Roel is ook nog eens een stoere, 
grote welpenbroer geworden want Jort is geboren! Van harte gefeliciteerd met de geboorte 
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van jullie zoon en broertje Jort, familie Zandvoort.

Reminder studiedagen
Op maandag 8 februari hebben we als team een studiedag. Dit betekent dat alle 
kinderen op deze dag vrij zijn!
Op vrijdag 19 februari is er een studiedag voor de leerkrachten van groep 1 t/m 3. Deze 
dag zijn de kinderen van groep 1 t/m 3 vrij. 

Rapporten en gesprekken
Volgende week woensdag 10 februari krijgen alle kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport 
mee naar huis. Op dinsdag 16 februari en donderdag 18 februari zijn de 10 
minutengesprekken. Voor groep 1 t/m 6 geldt dat de ouder(s) / verzorger(s) worden 
uitgenodigd voor een gesprek. De kinderen van groep 7 en groep 8 worden samen met hun 
ouders uitgenodigd voor een gesprek.
U kunt van ons verwachten dat het gesprek zal gaan over de ontdekkingstocht van uw kind, 
talenten, leerpunten en uiteraard de (cognitieve) ontwikkeling. In groep 8 wordt ook het 
definitief advies en de schoolkeuze besproken
De uitnodiging voor het gesprek vindt u in / bij het rapport van uw kind(eren). Is dit voor u 
een ongelukkig moment? Overleg dan even met de leerkracht met wie u zou kunnen ruilen. 

Opa en oma ochtend
Op woensdagochtend 24 februari is onze opa en oma ochtend. Deze ochtend zet onze school 
de deuren wagenwijd open voor alle opa's en oma's van onze welpen. De opa's en oma's zijn 
om 8.30 uur van harte welkom. Onze directeur, juf Michèle, zal eerst wat vertellen over 
onze school en het onderwijs van nu waarna de opa's en oma's in de klassen kunnen gaan 
kijken bij hun kleinkind(eren). Uiteraard beginnen we en sluiten we af met een koffie. De 
kinderen zorgen zelf voor een persoonlijke uitnodiging voor hun opa's en oma's. En is er een 
welp zonder opa's en oma's? Een familielid of ander belangrijk persoon mag natuurlijk ook. 



Lijnbaltoernooi
Op donderdagmiddag 25 februari is het 
lijnbaltoernooi voor groep 6, 7 en 8. Het 
toernooi begint om 13.00 uur, in sporthal 
De Haverkamp. Vanuit school fietsen we 
met de kinderen naar de sporthal. De 
kinderen zijn deze middag later vrij dan 
gebruikelijk. De verwachting is dat het 
toernooi rond 15.15 uur afgelopen 
is. Denkt u eraan om uw kind wat te 
drinken en te eten mee te geven als tussendoortje tijdens het toernooi? We zoeken ook 
nog ouders die willen coachen! Lijkt u dat leuk? Meld u dan aan bij de leerkracht. 

Wisseltruc 'stagiaires'
Zoals u ongetwijfeld al heeft gezien of gelezen, zijn er ook dit schooljaar weer volop 
stagiaires bij ons aanwezig. Nu is het tijd geworden om te wisselen van groep. Juf Kelly zal 
de komende periode in groep 1/2 zijn, juf Jolien in groep 4 en juf Melissa in groep 5/6. Juf 
Marieke, juf Maaike en meester Daniël wisselen niet van groep. 

Groep 4 leest voor!
Afgelopen vrijdag heeft groep 4 het 
project Sprookjes afgesloten met het 
voorlezen van een zelfgekozen sprookje 
aan de kleuters van groep 1/2. Van 
tevoren hebben we flink geoefend in
het zoeken van een geschikt boek, 
langzaam voorlezen en stemmetjes 
gebruiken. Het was een groot succes;
de kleuters hebben aandachtig geluisterd 
en de juffen vonden het voor herhaling 
vatbaar! 

Schoonmaakavond
Op donderdag 28 januari hebben we met een aantal fanatieke ouders de klaslokalen goed 
gepoetst. Uiteraard wordt onze school schoongemaakt door een professioneel bedrijf. Het is 
alleen een feit dat de schoonmakers van tegenwoordig ontzettend hard werken maar niet de 
hele school grondig kunnen schoonmaken. Aangezien wij het belangrijk vinden dat onze 
kinderen verblijven in een schone en frisse omgeving, is het soms nodig samen de handen 
uit de mouwen te steken. Heel fijn om te merken dat ouders hier aan meewerken en een 



bijdrage willen leveren. Vele handen maken licht werk! We willen dan ook alle aanwezige 
ouders hartelijk danken voor de hulp en voor de gezelligheid: bedankt! 

Leerplicht en verzuim
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie, 26 februari, wordt er streng(er) gecontroleerd op 
ongeoorloofd ‘luxe’verzuim. De leerplichtwet staat niet toe dat u de kinderen, op welke dag 
dan ook, eerder van school haalt om bijvoorbeeld files voor te zijn tijdens de vakantierit. De 
kinderen dienen tot 14.30 uur op school te zijn. Uiteraard heeft u vanaf 14.30 uur het recht 
om heerlijk op vakantie te gaan! Als school zijn we verplicht melding te maken van 
‘verdachte’ ziekmeldingen en afwezigheid. 

Klassenouders
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen wie dit schooljaar onze klassenouders zijn. Hier waren 
alleen wat foutjes ingeslopen dus bij deze het goede lijstje:

Groep        Klassenouders Ouder van…
Groep 1/2 Yvonne Maat Moeder van Britt

Martine Horstman Moeder van Elias
Groep 2/3 Marlies Dondertman Moeder van Eline

Joke Knobben Moeder van Thijs
Groep 4 Madelief Geene Moeder van Keano
Groep 5/6 Monique Hardeman Moeder van Estelle
Groep 7/8 Karin Mok Moeder van Robin
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