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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - juli 2017

Belangrijke data
Datum Activiteit
18 juli Afscheidsmusical groep 8
20 juli Laatste schooldagfeest!
21 juli Opruimdag: kinderen VRIJ!
24 juli t/m 1 september ZOMERVAKANTIE!
22 t/m 25 augustus Houtdorp
25 t/m 27 augustus Dorpsfeest Markelo
4 september Eerste schooldag
5 t/m 8 september Kamp Texel groep 7/8
26 en 28 september Ouder-kind avonden
4 oktober Start Kinderboekenweek
5 oktober Dag van de Leraar
9 oktober Studiedag team: kinderen VRIJ!
19 oktober Informatie avond groep 8
23 t/m 27 oktober Herfstvakantie groep 1 t/m 8
30 oktober t/m 3 november Herfstvakantie groep 1 en 2
1 november Studiedag team: kinderen VRIJ!

Laatste schooldagfeest
Op donderdag 20 juli vieren we onze laatste schooldag. Dit feest zal de hele dag duren.
Wij verzorgen het drinken en iets te eten voor in de kleine pauze en voor 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 fantastisch
einde. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom op het plein (bij slecht weer in de hal).
Uiteraard mogen de welpen verkleed naar school! Graag tot donderdag om 14.00 uur!
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Vrijdag 21-7 vrij!
Aanstaande vrijdag, 21 juli, zijn alle kinderen vrij! Dan start voor onze welpen de
zomervakantie. Het team van de Welp zal deze dag gebruiken om de school op te ruimen en
om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar.

Kamp Texel
Groep 7/8 gaat komend schooljaar op kamp naar Texel. Van dinsdag 5 september t/m 8
september logeren ze in kampeerboerderij Nieuw Bornrif, in de Koog. Dit betekent dat de
kinderen op maandag 4 september een dag naar school gaan en dan al direct op kamp gaan
in de eerste schoolweek! Denkt u daaraan? Uiteraard ontvangt u van ons de info die nodig
is. 
Het is een hele reis naar Texel, want de groep vertrekt vanaf station Holten en reist dan via
Amsterdam naar Den Helder. Daar gaan de kinderen op de boot en dan op de fiets. Op Texel
gaan ze allerlei gave activiteiten doen waaronder op een boot garnalenvissen en zeehonden
kijken. Natuurlijk staat ook een bezoek een Ecomare op het programma. Dat wordt weer
genieten!

Gevonden voorwerpen
Aan het einde van het schooljaar raakt de bak met gevonden voorwerpen zo langzamerhand
weer overvol. Wilt u voor vrijdag 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
schooljaar. 

Studiedagen en vrije dagen
Inmiddels zijn de extra studiedagen en dus vrije dagen voor onze welpen bekend als het
gaat om het schooljaar 2017-2018. Noteert u deze data vast in uw agenda? 
 
Vrije dagen Datum  
Studiedag team 9-10-2017 Groep 1 t/m 8 vrij.

Studiedag team: groep 3 t/m 8 vrij 1-11-2017
Valt in de extra week herfstvakantie
van groep 1 en 2.
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Studiedag Marcant-BSV 23-11-2017 Groep 1 t/m 8 vrij.
Studiedag team 31-1-2018 Groep 1 t/m 8 de woensdag vrij.
Studiedag team 23-2-2018 Groep 1 t/m 8 vrij.
Studiedag team 6-4-2018 Groep 1 t/m 8 vrij.
Studiedag team 27-6-2018 Groep 1 t/m 8 vrij.
Opruimdag 20-7-2018 Groep 1 t/m 8 vrij.
 

Schoolreis groep 1 en 2
Op maandag 26 juni was het zover: het schoolreisje van groep 1 en 2. We hadden ons al
goed voorbereid op een dagje naar het Land van Jan Klaassen. De poppenkast zou
ongetwijfeld een hoogtepunt gaan worden en dat was het ook. Maar eerst een reis in de bus.
Om 9 uur vertrok die vanaf school en de ouders zwaaiden ons uit. We moesten best lang in
de bus zitten. Wel meer dan een uur. Maar toen we er waren werden we opgewacht door
een aardige mevrouw die ons naar de plek leidde waar we konden zitten. Eerst dronken we
limonade, aten een koek en speelden even in de speeltuin. Daarna gingen we vrijwel meteen
naar de voorstelling. Het was een grappige voorstelling over Jan Klaassen, Katrijn en een
rare vogel. Daarna kregen we frietjes en wat drinken. In het park zelf waren er heel veel
speeltoestellen. We konden schommelen, klimmen, klauteren, kruipen maar vooral glijden
van een hele grote glijbaan. Eigenlijk waren we nog lang niet uitgespeeld, maar op een
gegeven  moment het was al weer tijd om bijna weg te gaan. Eerst nog even een ijsje en
toen de bus weer in. We waren te moe om te zingen in de bus. Zo moe dat er zelfs een paar
kinderen in slaap vielen. Die droomden natuurlijk over het schoolreisje. Want het was een
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super leuke dag. 

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! 

Luizen
Luizen zijn een hardnekkig probleem. We merken dat we tijdens de controles op school
steeds vaker luizen en neten constateren bij de kinderen. We willen u om die reden vragen
uw kind thuis regelmatig zelf te controleren. Op de site van
Landelijksteunpunthoofdluis kunt u lezen hoe u uw kind kunt controleren op luizen en neten.
Ook staan hier kaminstructies. Mocht u op enig moment luizen en/of neten constateren, laat
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dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de leerkracht van uw kind(eren). 

Vakantiebieb
Deze zomer kunt u met uw kind(eren) weer lezen met de VakantieBieb-app! 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 

Schooljaar 2017-2018
Op maandag 4 september 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 www.dewelp.nl kunt u de belangrijke data terugvinden. Hier
plaatsen we ook regelmatig een nieuwsbericht. 
We hopen komend schooljaar weer een beroep te kunnen doen op onze ouders want samen
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kunnen we veel meer voor onze welpen betekenen. Ook zullen we onze actieve ouders in de
OR en de MR en onze klassenouders uiteraard betrekken bij onze activiteiten.

Zomervakantie
Wij wensen alle welpen een hele fijne zomervakantie. We hopen dat jullie heerlijk kunnen
genieten van de zon en alle leuke dingen die jullie, samen met jullie leeuwenfamilies, gaan
doen! We zien jullie graag uitgerust, gezond en vrolijk terug op maandag 4 september. 

Namens het team van de Welp

Michèle Kraal

Oecumenische Basisschool de Welp  
Jacob Ooststraat 13, 7475 CX Markelo 

Telefoon: 0547 361 885  |  Email: info@dewelp.nl 
Internet: www.dewelp.nl  |  Directeur: Michèle Kraal
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