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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - september 2016

Belangrijke data

Datum Activiteit

20 en 22 september Ouder-kind avonden

23 september
Bestelformulieren en geld inleveren 

bloembollenactie: optie 1

27 september
Bestelformulieren en geld inleveren 

bloembollenactie: optie 2

28 september Studiedag team: kinderen VRIJ!

30 september
Bestelformulieren en geld inleveren 

bloembollenactie: laatste optie

5 oktober Dag van de leraar

6 oktober Ouderavond Rots & Water

5 t/m 14 oktober Kinderboekenweek

12 oktober Bloembollen af te halen op school

13 oktober Informatieavond ouders groep 8

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
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Klaar voor de start.... AF!
Schooljaar 2016-2017 is inmiddels weer een aantal weken oud en wat hebben we al mooie 

dingen beleefd! Groep 7/8 is op kamp geweest bij natuurcamping de Vrolijk in Laren, we 

hebben op school bezoek gehad van een echte pony en haar veulen, we hebben veel 

waterpret beleefd met elkaar en we zijn al aardig gewend aan de nieuwe klas. Het team van 

de Welp wenst iedereen een heel fijn, educatief, ontdekkend en creatief schooljaar toe!

Reminder studiedag 28-9
Op woensdag 28 september is onze eerste studiedag als team. Alle welpen hebben dan 

een vrije dag! 

Bloembollenactie OR
Onze Ouderraad organiseert een bloembollenactie om met de opbrengst daarvan nieuwe 

veiligheidshesjes aan te schaffen voor alle welpen. Deze 'Fleurige bloem voor felle hesjes' 

actie begint zodra de kinderen van groep 5 t/m 8 de folder en bestelformulieren hebben 

ontvangen. De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen ook meedoen. Dan is het de bedoeling 

dat u een formulier pakt van de 'bloembollentafel' in de hal van de school. Vraag bekenden, 

familie, kennisen, buren etc. of ze bloembollen willen kopen die tuin prachtig opvrolijken in 

het voorjaar. Vraag ook of ze direct betalen.

De ingevulde formulieren en het geld kunnen om 8.15 uur in de hal op school worden 

ingeleverd op de volgende momenten:

- vrijdag 23 september

- dinsdag 27 september

- vrijdag 30 september

Iemand van de OR zal dan aanwezig zijn om de formulieren en het geld in ontvangst te 

nemen.



De bloembollen kunnen op woensdag 12 oktober tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 18.00 

en 20.00 uur worden afgehaald op school. 

Iedereen die bloembollen verkoopt, krijgt een te gekke smiley sleutelhanger cadeau. Dus 

doe je best!

We hopen natuurlijk dat iedereen z'n best doet zodat onze kinderen veilig over straat 

kunnen en goed zichtbaar zijn in het verkeer!

Oproep luizenouders
Wij zijn op zoek naar ouders, verzorgers, opa's en/of oma's die willen helpen bij de 

luizencontrole. Het is de bedoeling dat er iedere maandag na een vakantie een controle 

plaatsheeft in de klassen. Daarbij is het de bedoeling dat ook leerkrachten worden 

gecontroleerd. Indien er sprake is van luis of neten dan wordt er een extra controle 

ingepland om er zeker van te zijn dat er geen sprake meer is van hoofdluis. We vinden het 

belangrijk deze controle op de maandag te doen zodat we er snel bij zijn. Dus heeft u op de 

maandagen na de vakanties tijd en wilt u helpen?! Dan kunt u een mail sturen naar 

n.vunderink@marcant-bsv.nl of dit aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren).  

Actie Jumbo 'Sparen voor je school'
De actie 'Sparen voor je school' is in volle gang bij supermarkt de Jumbo! Onze 

leerlingenraad heeft drie spaardoelen uitgekozen voor onze school en het sparen is duidelijk 

begonnen! Wat fijn dat iedereen spaart voor onze welpen. U kunt de Jumbo punten 

inleveren bij de Jumbo zelf of bij ons op school. Bij de Jumbo kunnen de punten in het 

doosje van onze school en bij ons op school vindt u bij de ingang een grote dropbox. We 

hopen dat we lekker doorsparen zodat onze kinderen een mooi speelmateriaal krijgen. Doet 

u al mee? Wilt u meer informatie? Kijk dan op http://www.jumbosparenvoorjeschool.nl



Ouder-kind gesprekken
Op dinsdag 20 september en donderdag 22 september zijn onze ouder-kind 

gesprekken. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens dit gesprek heeft u de 

ruimte en tijd om te vertellen over uw kind(eren). Om het gesprek voor te bereiden, hebben 

we interessante vragen op de achterkant van de uitnodiging afgedrukt. U helpt ons door te 

vertellen wat uw kind, volgens u, nodig heeft van ons dit schooljaar. We hopen op prettige, 

interessante gesprekken die ons helpe uw kind goed te kunnen begeleiden. 

Rots & Water
Sinds vorige week vrijdag zijn we in alle groepen met veel enthousiasme gestart met de 

Rots & Water trainingen. Juf Marlein zal alle groepen een keer in de twee weken een Rots & 

Water training geven en de overige weken herhaalt de groepsleerkracht dit met de kinderen. 

Zo staat Rots & Water dus elke week op het lesrooster! Elke maand staat er een thema 

centraal. Deze maand zijn we gestart met het thema: gronden, centreren en focussen. De 

training wordt gegeven op vrijdagmiddag in het speellokaal. Groep 2 krijgt op maandag Rots 

en Water van juf Wilma en groep 1 op de donderdag bij juf Marlein. 

Voor nieuwe ouders of voor wie het even kwijt is:

Rots & Water is een sociale competentie training. In deze training leren de kinderen hun 

lichaam, hun emoties, zichzelf en de ander beter kennen en begrijpen. Rots & Water zet de 



kinderen in hun eigen positieve kracht: ze leren steviger op hun benen staan en vooral te 

vertrouwen op zichzelf! Daardoor wordt de omgang met de ander makkelijker en neemt de 

mentale weerbaarheid toe. 

Om ouders kennis te laten maken met de inhoud van deze training organiseren we op 

donderdag 6 oktober om 20.00 uur een informatie avond. Uiteraard ontvangt u 

hiervoor nog een uitnodiging, per e-mail. 

Stagiaires
Ook dit schooljaar hebben wij als opleidingsschool stagiaires die wij begeleiden. Om het vak 

van leerkracht goed onder de knie te krijgen is het belangrijk de theorie en de praktijk goed 

met elkaar te verbinden. Dat begint al bij de opleiding tot leerkracht en daar werken wij als 

school graag aan mee. Wij zijn een opleidingsschool. Dat betekent dat onze toekomstige 

collega’s (studenten) twee dagen in de week mee werken aan ons onderwijs. Gedurende die 

twee dagen leiden wij hen op in de praktijk. Dat doen we samen met PABO Saxion Hengelo. 

Daarnaast hebben we ook stagiaires die de opleiding tot onderwijsassistent volgen. Alle 

stagiaires zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Inspirerende studiedag
Op woensdag 24 augustus, de week voordat het schooljaar voor onze welpen begon, 

hadden we als team een inspirerende studiedag. Deze studiedag stond in het teken van ons 

MI onderwijs, het vormgeven ervan en de verbinding met ruimten. Wat voor ruimten hebben 

we nodig als we ons MI onderwijs optimaal tot uiting willen brengen? Aan welke 

voorwaarden moeten deze ruimten voldoen? Vragen waar we concreet mee aan de slag zijn 

gegaan. Een proces met als doel om uiteindelijk te komen tot een school waarbij de ruimte 

in dienst staat van het onderwijs voor onze kinderen.



Nieuwe schoolshirts
Ze zijn binnen: onze super gave nieuwe welpen schoolshirts! Trots om ze hier te mogen 

showen. OR, bedankt voor jullie bijdrage! Deze shirts zullen worden gebruikt voor 

sportactiviteiten maar zullen ook gedragen worden tijdens bijv. schoolreizen. Onze welpen 

waren al mooi maar met die shirts...... :)



Kamp groep 7/8
Woensdag 7 september vertrok groep 7/8 naar camping de Vrolijk in Laren.

We gingen 2 nachten en de weersverwachtingen waren geweldig. Op de camping stonden 

we met 12 kleine tentjes en 1 grotere. De sfeer was al direct heel goed, de kinderen hadden 

zin, de leerkrachten waren enthousiast en het weer kon niet beter. Nadat we met behulp 

van een aantal ouders het tentenkamp hadden opgezet, (daarvoor onze hartelijke dank!) 

zijn we heerlijk gaan zwemmen. En de dagen hierna hebben we nog veel in het water 

gelegen. ’s Avonds kwamen ouders voor ons koken en alle borden waren bijna schoon leeg. 

Koks bedankt! En de 2e avond mochten de kinderen zelf barbecueën met de zelf gekochte 

boodschappen, super gezellig. Kampvuur en broodjes bakken op een stok, of spekkies 

roosteren en natuurlijk kampliedjes zingen met elkaar. Het was echt zoals je hoopt dat een 

kamp zal zijn! Een van de campinggasten heeft ons een compliment gegeven, ze vond het 

zo ontzettend leuk dat wij als school dit met onze kinderen deden. En de manier waarop de 

kinderen zich gedroegen, niets dan lof! Wat waren we trots. We hebben genoten van deze 3 

dagen met elkaar. Wat een heerlijke start van het nieuwe schooljaar. Ook de ouders 

bedankt die ons hebben geholpen bij het opruimen!



Namens het team van de Welp

Michèle Kraal

Oecumenische Basisschool de Welp
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