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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - mei 2016

Belangrijke data
Datum Activiteit
24 mei t/m 27 mei Wandelvierdaagse
30 mei Schoolreis groep 3 t/m 6
31 mei Schoolreis groep 1 en 2 (a en b)
3 juni Survival groep 7/8
8 juni Inschrijven Houtdorp JAM bij de Zwaluw
10 juni Studiedag: VRIJ!
13 juni Studiedag groep 1 t/m 4: VRIJ!
15 juni Inschrijven Houtdorp JAM bij de Zwaluw
24 juni 2de Rapport mee
7 juli Doordraaimiddag
12 juli Afscheidsavond groep 8
14 juli Laatste schooldagfeest
15 juli Opruimdag: VRIJ!
18 juli t/m 26 augustus ZOMERVAKANTIE

Welkom!
Ook vlak voor de zomer komen er nieuwe welpen bij! Anne en Suus zijn bij ons aan het 
wennen in groep 1 en beginnen snel echt! Van harte welkom bij ons op school. We wensen 
jullie een fijne welpentijd!
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Schoolreis groep 3 t/m 6
Aanstaande maandag, 30 mei, is het zover: het schoolreisje van groep 3 t/m 6 naar 
Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
De kinderen worden die dag gewoon om 8.30 uur op school verwacht. De bus vertrekt om 
8.45 uur en natuurlijk bent u van harte welkom om uw kind uit te zwaaien! Om 16.30 uur 
hopen we weer terug te zijn.
We gaan patat (mét) eten en we zorgen voor drinken.
Wat de kinderen zelf mee moeten nemen:
-           Extra drinken, zeker bij warm weer.
-           Snoep mag natuurlijk ook, niet te veel en géén chips.
-           Geld voor een souvenirtje mag, maar niet meer dan €5,-
We hopen op mooi weer en een te gekke dag! 

Schoolreis groep 1 en 2
Dinsdag 31 mei is het zover: dan gaan groep 1 en 2 op schoolreisje! We gaan niet gewoon 
op schoolreis…maar op een hele bijzondere manier! Hoe? Dat is nog een verrassing!  We 
hopen in ieder geval op de Borkeld uit te komen en daar zetten we ons indianenkamp op. 
Verder gaan we allemaal echte indianen dingen doen. We verwachten de kleuters om 8.30 
uur op school die ochtend, we vertrekken om 8.45 uur. Komt u de kinderen uitzwaaien? Uw 
kind hoeft geen eten en drinken mee te nemen, daarvoor wordt gezorgd. Alle kinderen 
mogen die dag als indiaan verkleed op school komen, ook de indianen-hulp-vaders! We 
nemen schmink mee. We verwachten rond 14.30 uur weer op school te zijn, dan kunt u uw 
kind ophalen.

Reminder studiedagen
Op vrijdag 10 juni is er een studiedag voor het team. Op deze dag zijn alle kinderen vrij! 
Op maandag 13 juni is er een studiedag voor de juffen van groep 1 t/m 4. De kinderen 
van deze groepen zijn dan vrij. 



Houtdorp
Op woensdagmiddag 8 juni en 15 juni kunt u de kinderen weer inschrijven voor Houtdorp 
wat plaatsvindt van maandag 22 augustus tot en met donderdag 25 augustus 2016. De 
inschrijvingen vinden plaats bij OBS de Zwaluw, kant Irenestraat.
De inschrijving zal beide dagen plaatsvinden van 13.30 – 14.30 uur. 

Orkest van het Oosten
Groep 5/6 is op 21 april naar een concert geweest. Dit werd verzorgd vanuit 
de Gemeente Hof van Twente door het Orkest van het Oosten. De voorstelling was in 
Enschede in het Muziekcentrum. We hebben naar de voorstelling “Couscous en Kaas” 
geluisterd. In de voorafgaande weken hebben we in de klas de liedjes, dansjes en percussie 
geoefend, die hierin voor kwamen. Het was een muzikaal verhaal over een meisje met een 
Nederlandse vader en een Marokkaanse moeder. Het was vooral erg leuk omdat we zelf 
konden meedoen.

Carrousel 2016
Op donderdag 21 april was onze jaarlijkse Carrousel. En 
wat was het een mooi feest! Allereerst was het prachtig 
weer. Onze OR is heel druk geweest met de organisatie en 
dat was te merken want het liep gesmeerd! Er waren 
leuke activiteiten voor de kinderen: allerlei spelletjes, 
natuurlijk het Rad van Fortuin en andere activiteiten. De 
Carrousel heeft bijna €2000 opgeleverd! Uiteraard  hoort 
u van ons waar dit bedrag precies aan wordt besteed. 
Duidelijk is dat in ieder geval een deel ervan gaat naar 
nieuwe schoolshirts. Wij willen iedereen hartelijk danken 
voor de hulp, steun en gezelligheid, in het bijzonder onze 
fanatieke OR: BEDANKT! 



Studiedag 22 april
Op vrijdag 22 april hadden we als team een studiedag. We hebben deze dag gekeken naar 
de groepsverdeling van komend schooljaar en naar de formatie, de verdeling van de 
leerkrachten. Het is altijd weer een puzzel om te komen tot een goede verdeling van 
groepen en leerkrachten omdat er zoveel factoren meespelen zoals de groepsgroottes en 
werktijdfactoren (aantal uren) van de leerkrachten. De MR speelt een belangrijke rol bij de 
besluiten die genomen moeten worden. De MR wordt uitgebreid geïnformeerd door onze 
directeur en wordt om advies gevraagd. Zodra er meer duidelijkheid is en zaken zijn 
vastgesteld, communiceren we dit uiteraard met onze ouders. Wat in ieder geval al 
duidelijk is, is dat we ook komend schooljaar kunnen blijven werken met vijf groepen. De 
prognose liet zien dat er krimp zou zijn maar wij zijn blij te kunnen vaststellen dat wij 
gegroeid zijn qua leerlingaantal. 

Bezoek Westerbork groep 8
Groep 8 is op vrijdag 20 mei naar kamp Westerborg 
geweest. De leerlingen hebben daar een 
interessante film gezien over een man, die vertelt over 
de oorlog en hoe hij dat heeft beleefd. Daarna hebben 
de leerlingen een speurtocht gedaan door het museum 
bij het kamp. De opdracht was om beschrijvingen te 
zoeken bij beelden. Een gids vertelde de kinderen van 
alles over de oorlog en de tijd erna. Ook konden de 
kinderen bekijken wat er van het kamp is 
overgebleven; het groene huis van de leiders. De 
kinderen hebben veel verhalen gehoord over personen 
die de oorlog hebben meegemaakt. Een 
indrukwekkende, leerzame dag. 



Kledinginzameling
Op dinsdag 24 mei was er weer een kledinginzameling bij ons op school. En dat was een 
groot succes! Er is maar liefst 880 kg kleding bij ons opgehaald! Te gek! We willen iedereen 
bedanken voor de bijdrage.          

Juffendag 'lekker gek'
Zoals u wellicht op Facebook heeft gezien, hebben we op woensdag 25 mei onze juffendag 
gehad. Het thema van deze dag was 'Doe eens lekker gek' en dat is gelukt! Wat een 
feestelijke juffendag vol talent. De juffen hebben de dag eerst in de eigen klas gevierd met 
de kinderen. De juffen zijn verwend met cadeautjes, bloemen, zelfgemaakte tekeningen en 
knutsels en knuffels. We hebben tijdens 'de Welp got talent' genoten van dans-, teken-, 
zang-, acrobaten-, klus- en beweegtalent gezien en wauw: wat zijn onze welpen talentrijk! 
Uiteindelijk wonnen Esmée en Femke met een stoere dans in hun Welp outfits. Voor ons zijn 
alle welpen winnaars. Lieve welpen, heel erg bedankt voor deze fijne juffendag! 
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