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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - november 2017

Belangrijke data
Datum Activiteit
23 november Studiedag Marcant-BSV: kinderen VRIJ!
26 november Hofpopvoices Reggehof
27 november Informatieavond ouders groep 8
28 en 30 november 10-minutengesprekken groep 3 en extra
5 december Sinterklaasfeest
21 december Kerstdiner en viering
25 december t/m 5 januari Kerstvakantie!
8 januari Nieuwjaarskoffie ouder(s)/verzorger(s)
31 januari Studiedag team: kinderen VRIJ!

15 februari 1ste rapport mee

Vrij op 23 november
Op donderdag 23 november hebben wij als team een studiedag van onze stichting
Marcant-BSV. Deze dag zijn alle kinderen vrij! Denkt u daaraan?

Welkom welpen
Ook aan het einde van dit kalenderjaar verwelkomen we nieuwe welpen bij ons op school.
Zo zijn Emmy en Maurits al bijna klaar om te beginnen als echte welpen in groep 1 bij juf
Marlein en juf Jeannette. Welkom lieve welpen! We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons
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op school. 

Gesprekken
Zoals u in de mail heeft kunnen lezen zijn op dinsdagavond 28 en donderdagavond 30
november de oudergesprekken. Hiervoor nodigen we echter niet alle ouder(s)/verzorger(s)
uit: ouder(s)/verzorger(s) van groep 3 kunnen allemaal een uitnodiging verwachten voor de
gesprekken. 
Ouder(s)/verzorger(s) van de andere groepen worden uitgenodigd als de leerkrachten het
belangrijk vinden om op dit moment met u 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 november bij de gesprekken.  
Mocht u een uitnodiging ontvangen voor een moment dat u niet schikt, maak dan een
andere afspraak met de leerkracht. 

Sinterklaas
Ja hoor, Sinterklaas is weer in Nederland aangekomen en ook in Markelo is hij gespot dit
weekend. Reden voor een feestje! 
Op maandag 20 november worden er lootjes getrokken in de groepen 5 t/m 8 om de
Sint dit jaar ook weer te helpen. Het is de bedoeling dat de kinderen een surprise maken en
een kort gedicht. Het budget is €5,00. De kinderen kunnen de surprises met gedichten op
dinsdag 5 december voor schooltijd naar de klas brengen. 
Op maandag 27 november zetten we onze schoen op school. De kinderen van groep 1 en
2/3 hoeven geen schoen mee te nemen. De kinderen van groep 3/4, 5/6 en 7/8 wel! Wilt u
ze helpen onthouden dat ze een schoen of laars (voorzien van naam voor de jongsten)
meenemen naar school? Dan kunnen we 28 november ontdekken of Sinterklaas met zijn
Pieten is langsgeweest. 
Op dinsdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. Deze dag gaan de kinderen gewoon
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de hele dag naar school. 

Klussers gezocht!
We zoeken klussers! Bent u of kent u een handige klusouder, klusopa, klusbuurman of
gewoon een handige klusser die zich vrijwillig in wil zetten voor onze school en dus
uiteindelijk voor onze welpen? Geef u dan op voor de klusgroep van de Welp! Dit kunt u
doen door een mail te sturen naar or@dewelp.nl 
De klusgroep doet kleine klussen bij ons op school. Hierbij kunt u onder andere denken aan
het ophangen van een plank of het vervangen van een lamp. 

Stagiaires
Zoals u weet, zijn er gedurende de week verschillende stagiaires bij ons op school. We
vinden het erg leuk en inspirerend om samen met deze jonge mensen samen te werken:
een echte win-win situatie! Hieronder stellen meester Harmen en juf Sharon zich vast voor! 
 
Meester Harmen

Mijn naam is Harmen Branderhorst en ik ben 30 jaar oud. Ik ben getrouwd met Marije en we
wonen met ons dochtertje in Enschede. In maart verwachten we onze tweede kindje. Ik volg
de deeltijd PABO (derde jaar) aan het Saxion in Enschede, en werk daarnaast als beveiliger
bij o.a. Primark en Zara. Je kunt je wel bedenken dat er weinig vrije tijd over blijft, maar ik
houd ervan om lekker op vakantie te gaan. Ik heb tot nu toe een hele goede indruk van de
Welp. Het is in mijn ogen echt een school waarbij kinderen leren hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen en goed voor bereid te worden op een plekje in de huidige
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maatschappij. Ik hoop dat ik als stagiair van groep 7/8 mijn steentje mag bijdragen aan de
ontdekkingstocht van uw kind. 

Juf Sharon

Waarschijnlijk heb je mij al eens door de school zien lopen, maar graag zou ik mijzelf nog
even kort willen voorstellen. Mijn naam is Sharon Timmer en ik ben 21 jaar. Ik kom uit
Ambt-Delden waar ik met mijn ouders en broer op een pluimvee bedrijf woon. Ik ben
eerstejaars PABO student in Enschede, hierdoor loop ik iedere donderdag en vrijdag stage in
groep 7/8. Om praktijk ervaringen op te doen zal ik voor een groot deel voor de groep staan
en daarnaast begeleiden/helpen waar nodig. Ik ben dol op creatieve vakken en daarnaast
hoop de kinderen mijn ervaringen van de wereld mee te mogen geven. Mocht u nog vragen
hebben, spreek mij dan gerust eens aan. 
Ik hoop de rest van het jaar een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan! 

Ekiko 
 Wat als……  

Wat als…   Uw kind geen thuis meer heeft vanwege een crisissituatie? 
Wat als…   Een pleegkind in een “nieuw gezin” terechtkomt maar geen bezittingen heeft? 
Wat als…   Er een organisatie is die meedenkt aan oplossingen... 
Wat als…   Er mensen zijn die zich inzetten om kinderen zonder bezittingen toch iets
waardevols te kunnen geven…
  
Wat als…    Een pleegkind, zich kind kan voelen…. 
Wat als…    We met een kleine bijdrage een groot gebaar kunnen maken!
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Ekiko staat voor “Elk kind een koffer”
Ook in Nederland zijn er kinderen die niets hebben. Een kind, vanuit een crisissituatie,
zonder bezittingen krijgt met uw hulp een koffer met 'eigen' spulletjes. Zo helpen wij deze
kinderen een nieuwe start te geven naar een veilige, betrouwbare toekomst.

 
Basisschool de Welp komt ook in actie!

Vanaf 6 december 2017 vragen wij u een bijdrage in te leveren bij ons op school. 
 
Momenteel is er vooral behoefte aan:

Toiletartikelen & toilettassen
Donald Duck pockets
Tijdschriften voor kinderen/jeugd
Zaklampen
Teken- en knutselspullen
Liever geen knuffels en kleding.

Met deze spullen vult Ekiko de koffer en geeft deze
aan een pleegkind. De inleveractie loopt tot 22
december 2017. Belangrijk is dat de spullen
nieuw zijn, met uitzondering van (duurzaam)
speelgoed, boeken en cd’s. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.ekiko.nl

Herfstwandeling groep 1 en 2
Op maandag 6 november hebben de groepen 1 en 2 een echte herfstwandeling gemaakt op
de Borkeld! Het was prachtig weer, echt weer om op ontdekking te gaan in de natuur.
Planten zijn volop bekeken, er is gespeeld, gespeurd en rondgesnuffeld. Wat een succes. 
We willen alle mensen die mee hebben gereden hartelijk danken: dankzij jullie hebben de
kinderen genoten, bedankt! 

 

Dam-, schaak- en sjoeltoernooi
Op woensdag 15 november was het dam-, schaak- en sjoeltoernooi bij OBS Stokkum. Een
aantal welpen hebben hieraan meegedaan en niet zonder resultaat! Zo zijn Kwin, Femke de
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With en Jurgen tafelkampioen bij het dammen geworden. Kwin bereikte zelfs de
bloedstollende finale die hij echt maar net verloor. Bram werd tafelkampioen bij het sjoelen.
Te gek gedaan allemaal! 

Hofpopvoices
Op vrijdag 17 november was bij ons op school de finale van de Hofpopvoices. De kinderen
uit groep 7/8 streden om de schooltitel. Joas, Merle, Anneli, Femke en Fleur zongen alle
welpen toe in de hal. Fleur heeft gewonnen met het nummer 'Ooit zal ik gaan' (van de film
'Vaiana') en vertegenwoordigt onze school in de Reggehof op zondag 26 november. Fleur, je
bent een topper; heel veel succes in Goor.  

Open OR vergadering
Op maandag 6 november was de open OR vergadering. We kijken terug op een geslaagde
avond! De Ouderraad heeft vergaderd, afscheid genomen van vier leden en nieuwe leden
welkom geheten. Daarnaast heeft Eddie Gereke van alles verteld over social media en
cybercrime. We hebben interessante informatie mogen ontvangen waarbij 'bewustwording'
het sleutelwoord is. Zijn we ons voldoende bewust van eventuele risico's van het gebruik
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van bijvoorbeeld internet en social media? Food for thought! Eddie, hartelijk bedankt voor je
bijdrage! 

Kindcentrum Markelo
Op dinsdag 31 oktober heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over de locatie
van het nieuw te bouwen Kindcentrum Markelo. Het Kindcentrum zal gebouwd worden op de
huidige locatie van OBS de Zwaluw. 
Ralf Dwars, bestuurder van Marcant-BSV, heeft de raad diezelfde dinsdag geïnformeerd over
de ambities die we hebben met het bouwen van het Kindcentrum. Hij deed dit namens
Marcant-BSV maar ook namens OPO (het bestuur waar de Zwaluw onder valt) en namens
Kinderopvang Hof van Twente.  
De mr van onze school heeft deze avond criteria gepresenteerd aan de raad, die tot stand
zijn gekomen in samenspraak met en met instemming van het bestuur van Marcant-BSV, de
directie, het team en de mr. Deze criteria geven aan wat voor ons belangrijk is met
betrekking tot de locatie van het nieuw te bouwen kindcentrum. U kunt dan denken aan
ruimte, verkeersveiligheid, een gezond leefklimaat, bereikbaarheid en verbinding met de
natuur. U ontvangt van ons de criteria binnenkort per mail zodat u alles rustig na kunt
lezen. Voor ons zijn de criteria belangrijke items inzake de nieuwbouw. We willen onder
andere namelijk dat onze kinderen het kindcentrum veilig kunnen bereiken.  
 
De hoge duurzaamheidsambities van de projectpartners zijn omgedoopt tot ‘de groene
droom’. Om deze ‘groene droom’ te kunnen realiseren hebben de toekomstige gebruikers en
de gemeente samen gekozen voor een nieuwe aanbestedingsprocedure: het
innovatiepartnerschap. Voor meer informatie kunt u kijken op www.degroenedroom.nl. 
 
Het is prachtig om te zien dat de mr grote betrokkenheid toont bij dit proces: ook deze
ontdekkingstocht maken we samen! Bovendien zorgt het ervoor dat de zaken vanuit
verschillende perspectieven worden bekeken. Alles om ervoor te zorgen dat onze welpen een
geweldige plek krijgen.

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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