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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - maart 2016

Belangrijke data
Datum Activiteit
23 maart Open dag nieuwe ouders
24 maart Paasviering en paaslunch
25 maart Goede Vrijdag: VRIJ!
28 maart Tweede Paasdag: VRIJ!
13 april Guppydag
19 t/m 21 april Cito groep 8
21 april Carrousel
22 april Studiedag: VRIJ!
25 april t/m 6 mei Meivakantie!
16 mei Pinksteren: VRIJ!
24 mei Kledinginzameling
24 mei t/m 27 mei Wandelvierdaagse

Welkom!
We zijn weer wat prachtige welpen rijker! We verwelkomen bij ons op school Nora-Lynn, 
Kire, Camille en Elin bij ons op school. Nora-Lynn, Kire, Camille en Elin: van harte welkom 
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bij ons op school. We wensen jullie een fijne welpentijd!

Open dag
Op woensdag 23 maart is onze open dag voor ouders die nieuwsgierig zijn en willen weten 
of onze school past bij hun kind(eren). Kent u iemand met kinderen onder de 4 jaar, 
attendeer ze dan op onze open dag. 

Reminder studiedag
Op vrijdag 22 april hebben we als team een studiedag. Dit betekent dat alle kinderen op 
deze dag vrij zijn! 

Ouderraad
De Ouderraad (OR) heeft Debby Verduijn, moeder van Dex uit groep 1, verwelkomd als lid 
van de OR. Debby, ook namens het team van de Welp, welkom in de OR. We wensen je veel 
plezier en succes. 

Kledinginzameling
Op dinsdag 24 mei is er weer een 
kledinginzameling. Met de kledinginzameling 
helpt u onze school, ReShare (het Leger des 
Heils) en onderstaande groepen. Nu is het 
wellicht leuk om te weten waar de kleding, het 
textiel en het schoeisel naartoe gaat:
1. Een gedeelte van de kleding wordt gratis 
gegeven aan mensen die ze niet kunnen 
betalen. In Nederland, maar ook in het 
buitenland. Bijvoorbeeld als er ergens een 
ramp heeft plaatsgevonden. Het Leger des 



Heils heeft altijd een voorraad.
2. Ook gaat een gedeelte van de kleding naar 
een tweedehands kledingwinkel van het Leger 
des Heils. Daar wordt het verkocht aan mensen 
die rondkomen van een minimum of gratis 
verstrekt aan mensen in een crisissituatie.
3. Tot slot wordt een gedeelte van de kleding verkocht. Met de opbrengst van deze kleding 
kunnen we het hulpaanbod steunen van het Leger des Heils. Denk aan opvang voor 
tienermoeders en daklozen. 
Door kleding in te zamelen willen we, als school, ons steentje bijdragen aan de 
maatschappij. Wist u dat u ook gordijnen en knuffels kunt inleveren? We ontvangen voor het 
gewicht bovendien een bedrag en dat bedrag komt ten goede aan onze school. De moeite 
waard dus om rond de kledinginzameling de kleding, textiel, schoeisel en knuffels te 
verzamelen, die u niet meer gebruikt. Doet u (weer) mee?!
Hieronder nog even op een rijtje wat wel en niet wordt ingezameld: 
Wat wordt er wel ingezameld?
- Alle draagbare boven – en onderkleding
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)
- Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
- Niet draagbare kleding en schoenen
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
- Werkkleding en vervuilde kleding
- Hard speelgoed 
- Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een 
kringloopwinkel)
U kunt de kleding tot 9.00 uur deze ochtend inleveren bij onze school in het fietsenhok. De 
kleding dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak om de textiel te beschermen tegen vuil 
en vocht.

Rapporten en gesprekken
De afgelopen 10-minuten gesprekken zijn anders verlopen dan de keren daarvoor. We 
hebben als team afgesproken dat de gesprekken zouden gaan over de ontdekkingstocht van 
uw kind, talenten, leerpunten en uiteraard de (cognitieve) ontwikkeling. In groep 8 werd ook 
het definitief advies en de schoolkeuze besproken. We hebben veel positieve feedback 
ontvangen van ouders die de opzet van de gesprekken waarderen. Heel fijn om terug te 
horen. Ook de rapporten zelf zullen we aanpassen naar onze visie op het kind en onderwijs. 
De verwachting is dat we dit volgend schooljaar realiseren. 



Opa en oma ochtend
Op woensdagochtend 24 februari was onze 
opa en oma ochtend. En wat een succes was 
het! We ontvingen ongeveer 130  opa's en 
oma's deze ochtend en hebben genoten van de 
betrokkenheid en het enthousiasme van de 
grootouders. We mochten zelfs 
overgrootouders ontmoeten en een opa die 
zelf leerling was van de Ichthus. Heel 
bijzonder. Het organiseren van de opa- en 
oma ochtend was niet zonder reden. Naast dat 
we het heel  leuk vinden om grootouders te 
ontmoeten past een dergelijke ochtend bij onze kernwaarden: betrokkenheid, teamgeest (ik 
en de ander), trots en eigenheid. We waarderen de betrokkenheid van mensen uit de directe 
omgeving van onze leerlingen omdat de mensen die voor onze leerlingen belangrijk zijn ook 
belangrijk zijn voor ons. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze welpen zich bewust 
zijn van zichzelf in contact met de ander, relaties. Bovendien hebben we gemerkt dat het 
kinderen goed doet als grootouders hun trots uiten op het moment dat de kinderen zichzelf 
kunnen zijn, eigen. De volgende keer zullen we een dergelijke ochtend iets anders 
organiseren maar dit is zeker voor herhaling vatbaar. We willen onze OR bedanken voor hun 
hulp en de grootouders voor hun belangstelling. 

Jasmijn Senaatslid Kinderjury
We hebben op 9 maart bezoek gehad van schrijver Fred Diks, onder andere bekend van de 
Koen Kampioen boeken. Hij kwam niet zonder reden op bezoek.... Trots presenteren wij het 
Senaatslid van de provincie Overijssel van De Nederlandse Kinderjury: onze leerling Jasmijn 
Reurink uit groep 4! In de campagne van de Nederlandse Kinderjury kunnen kinderen 
stemmen op hun favoriete boeken uit het afgelopen jaar. De senaat is bedoeld om aan alle 
kinderen in Nederland die hij stem uitbrengen een gezicht te geven. Jasmijn is gekozen uit 
350 sollicitanten voor de provincie Overijssel en is vandaag, in aanwezigheid van de pers, 
officieel geïnstalleerd door kinderboekenschrijver Fred Diks. Uiteraard hebben we hier een 
groot feest van gemaakt, compleet met dans, officiële installatie en taart! Jasmijn, van harte 
gefeliciteerd met je plek in de Senaat. Wat zijn we trots!



Nationale Voorleeswedstrijd
Jesse Reurink uit groep 7 heeft onze school als welp 
vertegenwoordigd bij de Nationale Voorleeswedstrijd op 
zaterdag 12 maart 2016, in Almelo. Ook daar las Jesse voor uit 
het boek 'De Gorgels' van Jochem Myer. Jesse viel dit keer niet 
in de prijzen maar we zijn ongelooflijk trots op hem! Jesse, 
goed gedaan; wij zijn zo trots als een welp! Jesse won eerder 
de schoolfinale en de regionale finale van de Nationale 
Voorleeswedstrijd: een fantastische prestatie.

Klimaatstraatfeest
We hebben een zeer energie bewuste juf bij ons op school. Juf Willemiek is namelijk met 
haar straat, De Vloedgraven in Den Ham, actief bezig met het besparen van energie. Ze 
doet met haar straat mee aan het Klimaatstraatfeest. Dit is een wedstrijd voor buren die 
samen het energieverbruik willen verminderen. Dit is gunstig voor het milieu en ook voor de 
portemonnee! En het gaat zo goed dat ze nu al 2 weken op nummer 1 staan in deze 
wedstrijd! Ook jullie kunnen energie besparen thuis, denk aan: douchen met een zandloper, 
autobanden op de juiste spanning, verwarming een uur voor het naar bed gaan naar 
beneden draaien, tochtrips aan de deuren, wat vaker op de fiets stappen i.p.v. de auto, 
enzo. Voor meer informatie over de wedstrijd en bespaartips kijk je op 
www.klimaatstraatfeest.nl
Bij ons op school valt vast ook nog wel wat te besparen! 

Namens het team van de Welp
Michèle Kraal
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