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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - juli 2016

Belangrijke data
Datum Activiteit
14 juli Laatste schooldagfeest
15 juli Opruimdag: VRIJ!
18 juli t/m 26 augustus ZOMERVAKANTIE
29 augustus Eerste schooldag
7 t/m 9 september Kamp groep 7/8
20 en 22 september Ouder-kind avonden
28 september Studiedag team: kinderen VRIJ!
5 oktober Dag van de leraar
5 t/m 14 oktober Kinderboekenweek
13 oktober Informatieavond ouders groep 8
17 t/m 21 oktober HERFSTVAKANTIE groep 1 t/m 8
24 t/m 28 oktober HERFSTVAKANTIE groep 1 en 2
24 oktober Studiedag team: alle kinderen VRIJ!
27 oktober Studiedag team: alle kinderen VRIJ!

Gevonden voorwerpen
Aan het einde van het schooljaar raakt de bak met gevonden voorwerpen zo langzamerhand
weer overvol. Wilt u morgen, donderdag, kijken of er iets van uw zoon/dochter bij zit als u
nog dingen mist! Daarna maken we onze 'gevonden voorwerpen' bak weer leeg voor komend 
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schooljaar.

Laatste schooldagfeest
Op donderdag 14 juli vieren wij onze laatste schooldag. Dit feest zal de hele dag duren. Wilt u 
uw kind(eren) gewoon drinken en een tussendoortje meegeven voor de kleine pauze? Wij 
verzorgen het eten en drinken tijdens de lunch. Als ouder/verzorger bent u van harte 
uitgenodigd om aan het einde middag te komen kijken. Het belooft een te gekke dag te worden 
met een knallend einde. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom om u te verbazen over al ons 
welptalent! De dresscode is 'Laat de welp in je los!' dus onze welpen mogen zich helemaal 
uitleven. Graag tot morgen om 13.30 uur! 

OR, MR, klassenouders en andere helpers
Bij deze willen we onze OR, MR en onze klassenouders hartelijk danken voor al hun hulp tijdens 
het afgelopen schooljaar. Geweldig dat jullie je op deze manier inzetten voor de school en 
uiteindelijk voor onze welpen. De OR bedanken we onder andere voor het regelen van allerlei 
zaken omtrent verschillende activiteiten, de MR ouders bedanken we onder andere voor hun 
betrokkenheid en het meedenken bij beleidszaken en de klassenouders voor allerhande 
praktische (regel)hulp. Daarnaast willen we de ouders, familieleden en andere 
hulptroepen bedanken die hebben geholpen met andere dingen zoals het schoonmaken van 
(spel)materialen, fietsbegeleiding naar/van de gym en zwemmen, lezen en alle andere dingen 
waar we hulp bij hebben gehad. Samen gaan we voor een fijne, goede school voor onze 
kinderen en met jullie hulp gaat dat nog beter. BEDANKT!



Schooljaar 2016-2017
Op maandag 29 augustus gaat ons nieuwe schooljaar van start! Via deze nieuwsbrief zullen 
wij u weer maandelijks op de hoogte houden van belangrijke data, belangrijke informatie en zult 
u regelmatig stukjes kunnen lezen over verschillende activiteiten bij ons op school. Ook op onze 
website kunt u de belangrijke data terugvinden. Hier plaatsen we ook regelmatig een 
nieuwsbericht.
Het nieuwe schooljaar zal voor ons als team wederom in het teken staan van het proces richting 
het nieuw te bouwen Kindcentrum en de uitwerking daarvan.
We hopen komend schooljaar weer een beroep te kunnen doen op onze ouders want samen 
kunnen we veel meer voor onze welpen betekenen. Ook zullen we onze actieve ouders in de OR 
en de MR uiteraard betrekken bij onze activiteiten. 

VakantieBieb
Deze zomer kunt u met uw kind(eren) weer lezen met de VakantieBieb-app!  
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, kunnen maar liefst 1 à 2 AVI‐
niveaus  terugvallen in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie 
is belangrijk voor (de leesontwikkeling van) uw kind(eren) en dat kan ook heel goed digitaal 
met de VakantieBieb‐app van de Bibliotheek. Bovendien beleven veel kinderen plezier aan 
lezen. In de VakantieBieb‐app is onder andere een selectie van digitale kinderboeken (e‐books) 
opgenomen. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de
e-books te downloaden. Doet u dat voor vertrek want één keer gedownload betekent dat u geen 
internet meer nodig heeft. aat  de zomer maar komen! Ook voor volwassenen heeft de
VakantieBieb-app boeken geselecteerd. De nieuwste versie van de VakantieBieb is 
beschikbaar in de App Store of Google Play Store, maar u kunt nu alvast een kijkje nemen 
op www.vakantiebieb.nl.



Afscheid groep 8
Op dinsdag 12 juli was de afscheidsavond van onze oudste puberwelpen. Groep 8 heeft 
afscheid genomen met een knallende musical die groep 7/8 grotendeels zelf heeft vormgegeven. 
En wat hebben we gelachen samen met ouders, familie en vrienden.... Het was een avond met 
een lach en een symbolische traan omdat dit ook het einde betekent van een periode, een 
levensfase van onze welpen. Lieve groep 8 talentwelpen: bedankt voor jullie te gekke optreden 
gister en we wensen jullie heel erg veel geluk voor de toekomst. We zien jullie graag nog eens 
terug, bijvoorbeeld om te vertellen hoe je het vindt op de middelbare. 

Nieuws van de MR
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, brengen we u graag op de hoogte van de laatste 
MR ontwikkelingen.
Groepsindeling 2016-2017
De directie heeft uitgebreid met ons van gedachten gewisseld over de groepsindelingen voor 
komend schooljaar. De MR is van mening dat het een ingewikkelde puzzel was, maar dat de 
verschillende opties door de directie goed en transparant in beeld zijn gebracht, evenals de 
voor- en nadelen. Na een zorgvuldig afgewogen besluit, waar de MR mee heeft ingestemd, is er 
mede op verzoek van de MR, intensief en open gecommuniceerd naar de ouders. Zo is er een 
ouderavond georganiseerd voor de groep die de meeste consequenties ondervindt.
Schoolgids 2016-2017
Wij hebben in onze laatste vergadering de schoolgids voor het jaar 2016-2017 vastgesteld. Een 
mooie geactualiseerde versie van de schoolgids, die de juiste up to date informatie bevat en 
volledig aangepast is op onze nieuwe huisstijl en inhoudelijke visie. U kunt deze binnenkort 
tegemoet zien op de website van de Welp.
Bijscholing MR-leden
In oktober krijgen we (kosteloos) advies en ondersteuning, in de vorm van een cursus, om onze 
rol goed in te vullen bij actuele ontwikkelingen voor De Welp zoals de vorming van het nieuw te 
bouwen Kindcentrum en het 'samenwonen' in één gebouw met de Zwaluw. We hopen daarmee 
de belangen van onze school beter te kunnen dienen tijdens dit traject.
Relatie met de GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de belangen van onze 
school binnen de brede stichting Marcant-BSV waar de Welp toe behoort. We hebben 
geconstateerd dat onze relatie met de GMR erg minimaal is, dat we ons onvoldoende 
vertegenwoordigd voelen en dat er meer duidelijkheid dient te komen over de wijze waarop de 
GMR functioneert. Mede gezien de aanstaande ontwikkelingen t.a.v. onze school, hebben we 
besloten hier de komende periode op in te zetten, zodat we als MR en als school sterker staan. 
We houden u hiervan op de hoogte.
Enquête oudertevredenheid
U hebt de enquête over de oudertevredenheid ontvangen en als het goed is ook ingevuld. De 
informatie wordt aan het begin van het schooljaar verwerkt en kort daarna verwachten we de 
eerste resultaten. Op verzoek van de directie kijkt de MR mee met de resultaten en de wijze 
waarop we hier het beste een vervolg aan kunnen geven.



Wilma nieuw MR lid
Na vele jaren inzet voor de MR, hebben we onlangs afscheid genomen van juf Marlein als MR-lid 
en verwelkomen we in het nieuwe schooljaar juf Wilma als haar opvolger.  
De MR wenst iedereen een hele fijne zomer en graag tot in het nieuwe schooljaar! Voor meer 
informatie over de MR kunt u terecht op de website van de Welp www.dewelp.nl en ons 
mailadres: mr@dewelp.nl

Fijne vakantie!
Zo beginnen we het schooljaar en zo draaien we de school weer op slot.
Het schooljaar is super snel voorbij gegaan en we willen onze welpen bedanken voor dit jaar. 
We wensen al onze welpen, klein en groot, en onze welpenouders uiteraard ook een hele fijne 
zomervakantie! We hopen jullie allemaal weer gezond en wel terug te zien op maandag 29 
augustus. Veel plezier!

Namens het team van de Welp
Michèle Kraal

Oecumenische Basisschool de Welp
Jacob Ooststraat 13, 7475 CX Markelo
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