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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - oktober 2016

Belangrijke data

Datum Activiteit

17 t/m 21 oktober HERFSTVAKANTIE groep 1 t/m 8

24 t/m 28 oktober HERFSTVAKANTIE groep 1 en 2

24 oktober Studiedag team: alle kinderen VRIJ!

27 oktober Studiedag team: alle kinderen VRIJ!

31 oktober Open vergadering Ouderraad

8/14/15 november Voorlichtingsavond Reggesteyn Rijssen

15 november Voorlichtingsavond Waerdenborch Holten

22 november Voorlichtingsavond Pius X College Rijssen

24 november Voorlichtingsavond Waerdenborch Goor

23 november Open ochtend eigen ouders

5 december Sinterklaasviering

22 december Kerstviering

26 december t/m 6 januari KERSTVAKANTIE

Reminder studiedagen
Op maandag 24 oktober, de maandag na de herfstvakantie van groep 3 t/m 8, hebben we als 

team een studiedag. Alle welpen hebben dan een vrije dag! Op donderdag 27 oktober hebben 

we ook een studiedag vanuit de stichting Marcant-BSV. Ook deze dag zijn alle kinderen vrij. 
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Studiedag Marcant-BSV
Op donderdag 27 oktober is onze studiedag op stichtingsniveau. Deze dag zal in het teken staan 

van 'Marcant-BSV en de toekomst'. We gaan het deze dag met onze bestuurder, alle directies, 

ouders en kinderen hebben over het onderwijs en over wat belangrijk is voor kinderen. Wat zijn 

de plannen van Marcant-BSV en wat vindt onze achterban van die plannen? Het belooft een 

enerverende dag te worden. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 

onze stichting.

De kinderen hebben in de klas een filmpje bekeken waarin onze bestuurder, Ralf Dwars, ze de 

vraag stelt 'Waar word jij gelukkig van?'. In de klassen is hierover gesproken. Er zijn allerlei 

originele en leuke antwoorden voorbij gekomen die we in ons achterhoofd meenemen. Wij, als 

Marcant-BSV, vinden het belangrijk kritisch te blijven naar het onderwijs en onszelf en vragen 

onszelf voortdurend af wat het beste is voor de kinderen in relatie tot de toekomst maar zeker 

ook in het hier en nu.

Vertrouwenspersoon
Sinds vorig jaar ben is Marlein Reurink de vertrouwenspersoon van onze school. Graag stelt zij 

zich in deze nieuwsbrief voor: 

Mijn naam is Marlein Reurink en ik werk op donderdag en vrijdag als leerkracht in groep 1. 

Daarnaast geef ik op de vrijdagmiddagen Rots & Waterlessen (sociale vaardigheidstraining) aan 

alle groepen van de school. De afgelopen weken heb ik de kinderen in de groepen 3 t/m 8 verteld 

wat mijn rol is als vertrouwenspersoon en wat ik voor hen kan betekenen. Natuurlijk ben ik er 

niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders van onze school. Op het moment dat er 

iets aan de hand is binnen school en u kunt of wilt er niet over praten met de groepsleerkracht 

kunt u contact opnemen met mij. Ik ben op school het eerste aanspreekpunt bij meldingen en 

klachten over ongewenste omgangsvormen op school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld 

seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. U kunt mij om hulp vragen als u 

een informele klacht heeft en deze met school wilt oplossen. Ik wijs hierin de weg en kan 

adviseren. Ik hoop dat ik u middels dit stukje voldoende heb geïnformeerd over mijn rol als 

vertrouwenspersoon. Indien u meer informatie wilt, kunt u ook de schoolgids op onze site 

raadplegen. Ik ben aanwezig op de donderdag en vrijdag maar het is ook mogelijk om mij een 

mail te sturen op M.Reurink@marcant-bsv.nl 



'Ik stel me even voor'
Juf Tess - PABO stagiaire groep 7/8

Ik zal mij maar even voorstellen! Ik ben Tess Koster en ik ben 17 jaar oud. Ik woon in Enter en 

studeer aan het Saxion in Enschede. De opleiding die ik volg is de PABO en ik zit nu in leerjaar 1. 

Mijn stagegroep is 7/8. Wat ik buiten school graag doe, is met vriendinnen op stap en gitaar 

spelen vind ik wel erg leuk!

Meester Jorrit - PABO stagiair groep 3/4

Hallo! Mijn naam is Jorrit Scholte op Reimer, ik woon in Delden en loop sinds de 3e week van dit 

schooljaar stage op basisschool de Welp. Na een niet afgeronde HBO studie Commerciële 

Economie en na een aantal jaren fulltime aan het werk zijn geweest heb ik bedacht dat ik 

eigenlijk heel graag leraar wil worden. Ik ben nog maar 28 lentes jong en zit nu in het eerste jaar 

van de PABO. Naast mijn studie werk ik in het weekend als ambulant kelner. Als er dan nog tijd 

over is mag ook graag lekker koken en natuurlijk uitgaan met vrienden. Elke schoolweek van de 

eerste helft van dit schooljaar mag ik op donderdag en vrijdag meedoen, lesgeven en vooral leren 

van Rita en Hermien in groep 3/4. In de tweede helft van dit schooljaar mag ik ook stage lopen 

op de Welp, maar dan in een andere klas.

Bloembollenactie OR
De bloembollenactie, geïnitieerd door onze OR zit er alweer op en wat was het een succes! De 

actie heeft ons €691,95 opgeleverd. Dit bedrag zal besteed worden aan veiligheidshesjes voor 

onze leerlingen zodat ze veilig deel kunnen nemen aan het verkeer. OR, hartelijk dank voor jullie 

inzet en ouders, familie en vrienden bedankt voor jullie bijdrage! Welpen: goed gedaan!

Voorlichtingsavonden VO
Voor de ouders en verzorgers van kinderen uit groep 8 zijn ook dit najaar weer 

voorlichtingsavonden georganiseerd door de scholen van het Voortgezet Onderwijs.

Bij Reggesteyn zijn er voorlichtingsavonden gepland op 8, 14 en 15 november 2016. Op deze 

avonden kunnen ouders en verzorgers kiezen uit verschillende workshops. De avonden beginnen 

om 19.30 uur. Wilt u meer informatie? Kijk dan op http://reggesteyn.nl/groep-8/voorlichting-en-

open-dagen/



Bij de Waerdenborch zijn er ook verschillende voorlichtingsavonden gepland. Op 15 november 

is er een voorlichtingsavond bij de Waerdenborch in Holten voor ouders en verzorgers uit 

Markelo. Deze avond begint om 19.30 uur. Op de locatie in Goor is deze avond gepland op 24 

november om 19.30 uur voor ouders en verzorgers uit Markelo. Wilt u meer informatie? Kijk dan 

op http://www.waerdenborch.nl/

Het Pius X College in Rijssen verzorgt op 22 november om 19.30 uur een voorlichtingsavond 

voor ouders en verzorgers van kinderen in groep 8. Wilt u meer informatie? Kijk dan op 

http://www.piusx.nl/Rijssen/Ouders/Voorlichting

Uiteraard staat het u vrij ook andere scholen voor Voortgezet Onderwijs te bezoeken! Vaak geven 

VO scholen op hun websites de belangrijke data weer, zo ook de voorlichtingsavonden. 

Actie Jumbo 'Sparen voor je school'
De actie 'Sparen voor je school' is inmiddels ten einde. We hebben tot 26 oktober de tijd om 

de codes aan onze school toe te kennen. Heeft u nog coupons liggen? Breng ze dan snel naar 

school! Uiteraard hoort u van ons wat de actie ons op heeft geleverd. To be continued... 

Gastlessen HALT groep 7/8
Dit jaar heeft groep 7/8 al twee gastlessen gehad van Bureau Halt. De eerste keer hebben de 

kinderen gepraat over het gebruik en misbruik van internet. Afgelopen week, de tweede les, ging 

het over de invloed van een groep. Beide onderwerpen die voor onze leeftijdsgroep zeer 

interessant zijn en ook zinvol. Vragen als 'Wat zou jij doen?' of 'Hoe komt het dat het jongetje uit 

het filmpje zo reageert?' zijn met de kinderen uit de klas besproken om ervoor te zorgen dat 

kinderen zich bewust worden van oorzaken en gevolgen van bepaalde situaties.

Het zijn voorbeelden en situaties die dicht bij de belevingswereld staan van de groep. Een goede 

voorbereiding voor het voortgezet onderwijs, maar ook nu al om toch anders te kijken naar 

situaties die zich in hun leven voordoen of zullen gaan voordoen. 

Ouderavond Rots & Water
Op donderdag 6 oktober was onze ouderavond over Rots & Water. Marlein Reurink heeft, als onze 

Rots & Water trainer, verteld wat Rots & Water is en hoe we de lessen vormgeven bij ons op 

school. Daarnaast heeft Marlein verteld op welke manier Rots & Water aansluit bij onze visie. Ook 

is er een aantal voorbeelden gegeven van oefeningen die de kinderen doen tijdens de lessen. We 

zijn blij te zien dat we een mooi aantal ouders konden verwelkomen op deze avond. Bedankt voor 

de belangstelling.

BIEB Magazine
In het kader van leesbevordering geeft Bibliotheek Hof van Twente in samenwerking met andere 

bibliotheken het magazine BIEB uit. In het magazine komen vragen aan bod over het stimuleren 

van lezen thuis. Hoe maak je op een positieve manier ruimte voor boeken in het gezin? Hoe voer 

je gesprekken over boeken? Hoe zorg je ervoor dat je kind leesplezier beleeft? U kunt het 



magazine gratis ophalen bij uw bibliotheek. Ook is het online te lezen. Klik dan op de volgende 

link http://www.biebmagazine.nl/

Fijne herfstvakantie!

Namens het team van de Welp

Michèle Kraal

Oecumenische Basisschool de Welp
Jacob Ooststraat 13, 7475 CX Markelo
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