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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - januari 2016

Belangrijke data
28 januari Schoonmaakavond
8 februari Studiedag: kinderen VRIJ!
10 februari 1ste rapport mee
16 februari 10 minutengesprekken (definitief advies gr. 8)
18 februari 10 minutengesprekken (definitief advies gr. 8)
19 februari Studiedag gr. 1 t/m 3: kinderen VRIJ!
24 februari Opa en oma ochtend
29 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie!
23 maart Open dag nieuwe ouders

2016: een nieuw jaar!
Allereerst wensen we u allemaal een 
gelukkig nieuwjaar! Veel geluk en 
gezondheid voor het komende jaar. We 
hopen er een leerzaam en fijn jaar van 
te maken met al onze welpen en hun 
leeuwen families. In januari is er een 
aantal dingen anders bij ons op de 
Welp. Juf Willemiek is terug van haar 
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verlof en werkt nu op de donderdag en 
vrijdag in groep 2/3. Op de woensdag 
doet zij ICT taken. Ook onze directeur, 
juf Michèle is terug van verlof. 
Zij werkt op maandag, woensdag en 
donderdag. Dit betekent dat we juf 
Hanneke niet meer zullen zien bij ons 

op school. Uiteraard hebben we juf Hanneke bedankt voor haar inzet. Ze heeft heel goed op 
de Welp gepast. Juf Marlein werkt nu op donderdag en vrijdag in groep 4. Ook in 2016 zult u 
weer een aantal stagiaires bij ons op school zien. We vinden het namelijk belangrijk om als 
onze school een bijdrage te leveren aan het opleiden van toekomstige leerkrachten. Om die 
reden zijn we dan ook opleidingsschool.  
2016 zal wederom deels in het teken staan van de nieuwbouw. De vergaderingen omtrent 
deze ontwikkeling zijn alweer van start gegaan. Bij deze willen we benadrukken dat wij een 
zelfstandige school zullen blijven, evenals de Zwaluw. Dit betekent dat er straks een nieuw 
gebouw zal staan met daarin twee scholen en wellicht nog andere partijen, zoals 
kinderopvang. In dit jaar zullen we als team ook bezig blijven met ons Meervoudig 
Intelligentie onderwijs. Zoals u vorig jaar op de visie ouderavond heeft kunnen horen, zijn 
we op weg om als school steeds meer te doen waar wij in geloven. Dit is een interessant en 
leuk proces! Naast deze zaken zullen er nog andere dingen aan bod komen dit jaar. U wordt 
uiteraard op de hoogte gehouden!

Schoonmaakavond
Op donderdag 28 januari organiseren we een schoonmaakavond van ca. 19.00 tot 21.00 
uur. Vorig schooljaar hebben we ook een dergelijke avond georganiseerd en dat was erg 
nuttig maar bovenal ook gezellig! De bedoeling van deze avond is om als team, samen met 
u als ouders / verzorgers, de handen uit de mouwen te steken om onze school schoon te 
maken. Onze kinderen verdienen een schone, frisse school en een extra schoonmaakavond 
is daarvoor geen overbodige luxe. Wilt u meehelpen op deze avond? Geef u dan op bij de 
leerkracht van uw kind. Neemt u ook een emmer, vaatdoek en theedoek mee? Dan kunnen 
we allemaal aan de slag. Elke leerkracht zorgt voor een lijst met werkzaamheden zodat 
iedereen iets te doen heeft. Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee, een drankje en hapje. We 
hopen op een gezellige avond! 

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. 



Opnames RTL
We zijn dit jaar spannend gestart met de opnames van RTL. Ons is gevraagd of we mee 
willen werken aan een onderwijsitem van het RTL programma Lifestyle Xperience. In dit 
onderwijsitem worden scholen belicht die een eigen kijk hebben op het onderwijs en hier 
ook naar handelen. Bij ons is om die reden de focus gelegd op Meervoudige Intelligentie. Op 
maandag 11 januari was het zover: een 'echte' cameraman en presentatrice kwamen bij ons 
op school (met mega camera). Er zijn mooie beelden gemaakt van veel van onze welpen. 

Jammer genoeg zullen ze niet alle 
beelden gebruiken tijdens de 
uitzending. De eerste montage ziet er 
erg goed uit. We nodigen u uit om de 
uitzending te bekijken op zondag 24 
januari rond 14.20 uur op RTL 4 of 
op zaterdag 30 januari rond 15.10 uur 
op RTL 5. Zelf zijn we erg tevreden 
over het eindresultaat en we vonden 
dit tevens een te gekke ervaring. 
Uiteindelijk zullen we er ook voor 
zorgen dat de beelden terechtkomen 
op onze site.

Klassenouders
Ook dit schooljaar hebben we ouders benaderd met de vraag of ze klassenouder willen zijn. 
Er is met veel enthousiasme gereageerd. Hieronder een overzicht van alle klassenouders per 
groep:

Groep        Klassenouder(s) Ouder van…
Groep 1/2 Yvonne Maat Moeder van Britt

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

Joke Schut 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

De klassenouder wordt ingezet voor onder andere het assisteren bij organisatorische zaken 
als Kerst, Sinterklaas, excursies, schoolreisjes en sportevenementen, voor het 
vragen/betrekken van andere ouders bij activiteiten zoals rijden, begeleiden, knutselen, 
lezen en voor het aandacht besteden aan het wel en wee in de groep (bijv. ziekte, geboorte 
of andere gebeurtenissen). Onze klassenouders vervullen dus een coördinerende taak 
binnen de groep. Ze zijn geen aanspreekpunt voor klachten! Met klachten kunt u terecht bij 
de leerkracht en onze directeur, Michèle Kraal. We zijn blij met onze betrokken 
klassenouders.



Welpjes update
Voor iedereen die dat leuk vindt, een welpjes update! De welpjes van juf Willemiek en juf 
Michèle zijn al bijna weer een half jaar oud!
Mats weegt inmiddels het dubbele, is dol op aandacht, vindt alles wat zijn zus Imke doet 
bere interessant en spettert graag water over de rand van zijn badje. Kinu groeit ook lekker 
door, bekijkt alles om hem heen heel aandachtig, 'kletst' erop los en is de grootste fan van 
zijn broer Juno. Kortom: het gaat heel goed met onze welpjes! We willen iedereen bedanken 
voor de felicitaties en belangstelling!
Mats                                                   Kinu

Coming soon...
Jawel hoor, onze eigen echte cartoon komt eraan! In samenwerking met Hendriks & 
Markvoort is er een zogenaamde Easy Movie van de Welp gemaakt en deze is bijna klaar! In 
ongeveer anderhalve minuut ziet u waar wij als school voor staan als het gaat om 
Meervoudige Intelligentie. Zodra onze Easy Movie af is, hoort u dat natuurlijk van ons. De 
cartoon zal uiteraard op onze website worden gepubliceerd. 

Namens het team van de Welp, Michèle Kraal
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