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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - juni 2016

Belangrijke data
Datum Activiteit
24 juni 2de Rapport mee
30 juni 10-minutengesprekken facultatief
6 juli Optreden groep 5/6 blaasinstrumenten
7 juli Doordraaimiddag
12 juli Afscheidsavond groep 8
14 juli Laatste schooldagfeest
15 juli Opruimdag: VRIJ!
18 juli t/m 26 augustus ZOMERVAKANTIE

Hoera!
Hoera, Kire en Nora-Lynn hebben er een broertje bij! Matz is geboren bij de 
familie ter Harmsel. De Welp is dus twee grote, trotse zussen rijker. 
Gefeliciteerd met jullie zoon en broertje en veel geluk!
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Oproep: HELP de huishoek!
Voor de huishoek in de onderbouw zijn we op zoek naar spullen. Misschien heeft u thuis nog 
dingen staan die we kunnen gebruiken? We zijn op zoek naar spullen die niet al teveel 
gebruikssporen hebben en die tegen een stootje kunnen. Te denken valt o.a. aan:
- Verkleedkleren en accessoires (bril, pet, hoed en dergelijke) 
- Tasjes
- Servies
- Pannen
- Bestek
- Poppenkleertjes
- Tafelkleedje 

Rapporten en gesprekken
Op vrijdag 24 juni ontvangt uw kind het laatste rapport van dit schooljaar. Op donderdag 
30 juni zijn de 10-minutengesprekken. Hiervoor nodigen we echter niet alle ouders uit: De 
ouders van groep 7 kunnen allemaal een uitnodiging verwachten voor de gesprekken op 30 
juni. Ouders van de andere groepen worden uitgenodigd als de leerkrachten het belangrijk 
vinden om op dit moment met u als ouder(s) te praten. Mocht u geen uitnodiging ontvangen 
maar een gesprek toch wenselijk vinden? Maak dan een afspraak met de leerkracht(en) van 
uw kind. Ontvangt u geen uitnodiging en heeft u ook niet de behoefte om een gesprek te 
plannen? Dan zien we u niet in juni bij de 10-minutengesprekken.

Groep 5/6: daar zit muziek in!
Komt dat zien: er zit muziek in groep 5/6! Op woensdag 6 juli laten de kinderen van groep 
5/6 zien wat ze tijdens de instrumentencarrousel allemaal hebben geleerd. Ze hebben 6 
weken lang geoefend met het spelen op blaasinstrumenten. Sommige leerlingen hebben 
dwarsfluit gespeeld en anderen hebben op "koper" geblazen. De leerlingen laten van 9.30 
uur tot 9.45 uur horen wat ze hebben geleerd en u bent van harte uitgenodigd om een kijkje 
te nemen. De koffie staat klaar! 

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! U krijgt binnenkort meer informatie over bijvoorbeeld de 'dresscode' 
voor de kinderen. 



Verdeling groepen en juffen
Zoals u reeds in de mail hebt kunnen lezen, is de verdeling van de groepen en de juffen voor 
komend schooljaar bekend.
Het is elk schooljaar weer een puzzel om te komen tot de samenstelling van groepen. Als 
school hebben we recht om 5 groepen te vormen, kijkend naar ons totale leerlingenaantal. 
Komend jaar werken we met een instroom/1, een combinatie 2/3, een combinatie 3/4, een 
combinatie 5/6 en een combinatie 7/8. De MR was betrokken bij de totstandkoming van 
deze groepsverdeling.

groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
instroom/1 juf 

Jeannette
juf 
Jeannette juf Jeannette juf Marlein juf Marlein

2/3 juf Wilma juf Wilma juf Wilma juf Tineke juf Tineke
3/4 juf Rita juf Rita juf Rita/juf 

Hermien juf Hermien juf Hermien
5/6 juf Nienke juf Nienke juf Saskia juf Saskia juf Saskia
7/8 juf Marijke juf Marijke juf Marijke juf 

Willemiek
juf 
Willemiek

Bij de indeling van de leerkrachten ziet u wat verschuivingen. Bij het verdelen van de 
groepen en leerkrachten hebben we als uitgangspunt de (onderwijs)behoefte van de 
kinderen en de groepen genomen. We hebben gekeken welke leerkrachten daar goed bij 
passen. Daarnaast hebben we te maken met andere factoren die van invloed zijn op de 
verdeling van leerkrachten zoals het aantal werkuren van de leerkrachten.
De kinderen van instroom/groep 1 zijn op vrijdagmiddag vrij.
De kinderen van groep 2 zijn op vrijdagmiddag ook vrij. Groep 3 gaat echter wel naar school 
op vrijdagmiddag.
Op maandag, woensdag en donderdag zal Michèle Kraal aanwezig zijn als directie.
Saskia van Ulsen, onze intern begeleider, zal haar IB taken aan het begin van de week 
uitvoeren. Aan het einde van de week is zij leerkracht van groep 5/6.
We hebben nog geen zicht op mogelijke stagiaires. Als er stagiaires bij ons op school 
komen, stellen ze zichzelf voor in onze nieuwsbrief. 

Vakantierooster 2016-2017
Het vakantierooster voor komend schooljaar is 
vastgesteld en goedgekeurd door de MR van onze school. 
Hieronder vindt u alle data. Noteert u deze vast in uw 
agenda? Dan komt u niet voor vervelende verrassingen 
te staan. 
Sinterklaas, 5 december, valt op maandag. De kinderen 
gaan gewoon naar school op deze dag. Er zal nog een 
aantal extra studiedagen worden ingepland. Deze data 
zijn echter nog niet bekend. Zodra deze dagen zijn 
gepland, communiceren we dit met u.



Vakantie van t/m
Herfstvakantie 2016 groep 3 t/m 8 17-10-2016 21-10-2016
Herfstvakantie 2016 groep 1 en 2 17-10-2016 28-10-2016
Kerstvakantie 2016 26-12-2016 6-1-2017
Voorjaarsvakantie 2017 20-2-2017 24-2-2017
Pasen 2017 14-4-2017 17-4-2017
Meivakantie 2017 24-4-2017 5-5-2017
Hemelvaartsdag 2017 25-5-2017 26-5-2017
Pinksteren 2017 5-6-2017
Zomervakantie 2017 24-7-2017 1-9-2017

Vrije dagen Datum
Studiedag 28-9-2016 Groep 1 t/m 8 vrij.
Studiedag: groep 3 t/m 8 vrij 24-10-2016 Valt in de extra week herfstvakantie 

van groep 1 en 2.
Studiedag: groep 3 t/m 8 vrij 27-10-2016 Valt in de extra week herfstvakantie 

van groep 1 en 2.
Studiedag 25-1-2017 Groep 1 t/m 8 de woensdag vrij.
Studiemiddag 6-3-2017 Groep 1 t/m 8 middag vrij.
Studiedag 19-6-2017 Groep 1 t/m 8 hele dag vrij.
Opruimdag 21-7-2017 Groep 1 t/m 8 hele dag vrij.

Studiedag 10 juni
Op vrijdag 10 juni hadden we als team een studiedag. Deze dag stond in het teken van ons 
onderwijs in relatie tot de nieuwe school. We hebben deze dag mogen werken op een 
prachtige locatie, namelijjk bij Erve Meenderinksboer in Markelo. We zijn letterlijk bezig 
geweest met de ruimte van de nieuwe school. Door het uitzetten van het aantal vierkante 
meters hebben we een reëel beeld gekregen van de ruimte die we in het nieuwe gebouw 
ongeveer tot onze beschikking hebben. Ook hebben we gekeken naar het gebruik van de 
ruimte en de inrichting. We hebben antwoord gekregen op verschillende vragen en er zijn 
vragen opgekomen waar we nog over na moeten denken. Het was te gek om te zien hoe het 
team, onder begeleiding van Gerard ter Hofte, Robert Markvoort en Kathrin Rauer, vol 
enthousiasme en gemotiveerd aan de slag ging met de verschillende opdrachten. We zijn 
weer een stap verder gekomen als het gaat om hoe de nieuwe school eruit moet komen te 
zien zodat deze aansluit bij onze onderwijsvisie en onze visie op het kind. Komend 
schooljaar krijgt dit proces uiteraard een vervolg en zullen we u informeren. Aangezien we 
uw stem belangrijk vinden zullen we ook zoeken naar een vorm zodat u als ouder/verzorger 



uw geluid kunt laten horen. Dit gelt ook voor de mening en de ideeën van de kinderen.

Indianen(school)reis groep 1 en 2
Dinsdag 31 mei was het de dag voor onze onderbouw: een indianenreis! Met de huifkar op 
reis, geweldig! En wat een weertje, echt indianenweer. We hebben ongelooflijk veel 
indianenpapa's mogen verwelkomen deze dag die voor de gelegenheid ook echte 
indianennamen droegen. Zo was Dikke Bizon present, evenals Grote Blauwe Muis. En 
natuurlijk waren er ook kleine indianen zoals Kleine Roze Muis en Gekleurde Vis. Op de 
Borkeld zijn er tipi's gebouwd en is er heerlijk gespeeld. Een prachtige dag voor alle 
indianen! Indianenpapa's: BEDANKT!



Schoolreis groep 3 t/m 6
Op 30 mei was het zover: het schoolreisje van groep 3 t/m 6 naar Ouwehands Dierenpark in 
Rhenen. We hadden uiteindelijk heel erg veel geluk met het weer. Alleen bij terugkomst viel 
er regen. Eigenlijk was de dag te kort om het hele park en alle dieren goed te bekijken maar 
wat hebben we het gezellig gehad. De kinderen zijn in groepjes, onder begeleiding door het 
park gegaan. We hebben pinguïns gezien, olifanten, zeeleeuwen, zebra's, giraffes en nog 
veel meer. Een zeer geslaagde dag op ontdekking!
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