
 

 

  

 

De Welp - Nieuwsbrief nr. 4 november 2015 

 

Belangrijke data: 

- 2 november: Start EU-Schoolfruitproject 

- 12 november: Nationaal Schoolontbijt 

- 12 november: Nationaal Schoolontbijt + studiemiddag groep 1,2 en 3 

   (kinderen om 12 uur vrij!) 

- 23 november: open O.R.-vergadering 

- 24 november: schoen zetten 

- 24 en 26 november: 10 minuten gesprekken 

- 27 november: kledinginzameling Reshare 

 

Nieuwe Brede School Markelo ( persbericht) 

De schoolbesturen MarCant en Openbaar Primair Onderwijs (O.P.O.) Hof van Twente hebben 

samen met de onderwijsteams van de Zwaluw en de Welp een programma van wensen 

opgesteld voor de nieuwe Brede School Markelo. Zij slaan de handen ineen onder het motto 

"Samen gaan voor goed onderwijs in Markelo". 

Binnen de Brede School Markelo blijft ook in de toekomst sprake van twee zelfstandige 

basisscholen. Beide schoolbesturen vinden het belangrijk dat ouders kunnen kiezen  voor de 

basisschool die het beste past bij hun kind! 

Partners. 

Naast de twee basisscholen worden in de Brede School Markelo ook organisaties voorzien voor 

Kinderopvang, Buitenschoolse Opvang, een consultatiebureau en evt. de bibliotheek. Het 



 

streven is een bundeling van organisaties om alle inwoners van 0-12 jaar van Markelo zo goed 

mogelijk te faciliteren. Inmiddels zijn de overleggen gestart met de beoogde en 

geïnteresseerde partners. 

Locatie. 

Op dit moment is de locatie voor de nieuwe Brede School nog niet bekend. 

 

 

Uitnodiging Open vergadering OR - maandag 23 november 2015 - 

20.00 uur  

  

Graag nodigen wij alle ouders/verzorgers uit voor onze open 

vergadering. 

Er worden hopelijk twee nieuwe leden welkom geheten en twee 

leden gaan de O.R. verlaten. 

Als Ouderraad zijn wij op zoek om naar originele leuke manieren om extra inkomsten te 

werven ten bate van onze school en onze kinderen. Denkt u deze avond met ons mee? 

De jaarrekening ligt ter inzage van 9 november t/m 20 november 2015, in de directiekamer op 

school. 

Naast de reguliere vergadering komt er ook een gastspreker van de Kindertelefoon. 

Zij gaat ons vertellen wat ‘De Kindertelefoon’ doet en kan betekenen voor jongeren tussen de 

8 en 18 jaar oud. De Kindertelefoon is een organisatie met een grote groep vrijwilligers die het 

belangrijk vinden dat er een plek is waar kinderen en jongeren in vertrouwen kunnen praten 

over een probleem en waar zij advies, informatie en ondersteuning kunnen krijgen. Het kan 

gaan om grote problemen maar ook om onschuldige vragen die zij bijvoorbeeld niet aan de 

ouders niet durven te stellen. De vrijwilligers werken op verschillende plaatsen in Nederland 

vanachter de telefoon of chat of als moderator van het forum. 

 

Welkom! 

In oktober zijn 4 nieuwe leerlingen begonnen op de Welp: Willemijn de Poel in groep 7, Wende 

de Poel in groep 4, Faith Borgman in groep 1 en Moon Langenhof ook in groep 1. We heten alle 

nieuwe 'welpen' van harte welkom op onze school en wensen jullie een fijne schooltijd op De 

Welp! 

Schoolafspraken. 

We hebben met het team de afspraken voor de pauzes eens onder de loep genomen. De 

ervaring was dat het onnodig druk was in de gangen bij het binnenkomen en het naar buiten 

gaan van de leerlingen.  

Daarom hebben we nu de volgende afspraken gemaakt: 

- Om 8.20 uur gaat de bel; de kinderen mogen dan kiezen: buiten blijven spelen tot 8.30 uur of 

naar binnen gaan. 

- Na de bel van 8.30 uur staan de pleinwachten bij de voordeur: de kinderen lopen rustig naar 



 

binnen en hangen hun  jas/tas op. De leerkrachten staan bij de ingang van het lokaal. Op het 

digibord staat wat de kinderen kunnen gaan doen. 

- Dit geldt ook voor de pauzes. 

- Om 14.30 uur begeleiden de leerkrachten de kinderen naar buiten. 

  

 

 

Verkeerssituatie zebrapad Rijssenseweg- Tolweg. 

Meerdere verkeersincidenten hebben de laatste weken plaatsgevonden ter hoogte van het 

zebrapad aan de Rijssenseweg – Tolweg. Dat varieerde van ‘ging net goed’ tot zelfs een 

eenzijdig ongeval. Nadat de wijkagent van Markelo, Maarten Vollenbroek, een aantal keren de 

situatie heeft bekeken tijdens het klaar-overen, zijn de scholen met hem en Miranda Hesselink, 

als aanspreekpunt voor de klaar-overs, in gesprek gegaan. Duidelijk is dat het een gevaarlijk 

punt betreft en moeilijke taak is om hier te klaar-overen. Je hebt hier te maken met veel 

verkeer vanuit diverse wegen die bij elkaar komen. De wijkagent geeft aan dat wanneer de 

verkeersregels gevolgd worden, dit probleem al voor een groot deel verbeterd zou kunnen 

worden en dus veiliger voor de kinderen wordt. 

 

Het fietsen over de groenvoorziening en de stoep om vervolgens de Tolweg schuin over te 

steken naar de Pr. Irenestraat is een actie die voor heel veel gevaarlijke momenten zorgt en die 

ook niet zijn toegestaan. Vanaf het fietspad van De Esch hoor je met de fiets het fietspad te 

volgen om aan het eind van het fietspad pas rechtsaf te slaan  en de fietsstrook te volgen langs 

de Pr. Irenestraat. 

 

Maak je gebruik van de klaar-overs dan moet er worden afgestapt tijdens het oversteken van 

het zebrapad. De politie heeft aangegeven de komende tijd regelmatig te komen kijken. 

 

Opening HUB op de Welp, 15 oktober 2015 

Op donderdag 15 oktober, vlak voor de herfstvakantie, hebben we de feestelijke opening 

van de HUB gevierd. Er waren 13 kinderen van de verschillende basisscholen in Markelo 

uitgenodigd. Zij mochten als eerste gebruik maken van het HUB lokaal. De leerlingen 

konden aangeven wat ze belangrijk vonden voor het onderwijs of voor de school van de 

toekomst; wat is en blijft belangrijk en wat hebben we straks nodig? Met behulp van een 



 

app kreeg iedereen een eigen woordveld op de tablet. Naast leerkrachten, de zogenoemde 

ambassadeurs, schooldirecteuren, gemeentelijke ambtenaren en mensen uit het 

bedrijfsleven waren er de nodige journalisten. Tijdens de diverse inleidingen van o.a. de 

wethouder en een medewerker van Samsung, werden dan ook veel foto’s gemaakt! Voor 

de officiële opening, werden de volwassenen uitgenodigd om met de kinderen in gesprek 

te gaan over hun woordveld op de tablet. Tijdens de inleiding hadden de kinderen aan een 

kleurplaat gewerkt. Deze kwam mooi van pas bij de officiële opening die door de 

commissaris van de Koning, Ank Bijleveld, werd verricht! Met behulp van een app kwam de 

vogel van de kleurplaat tot leven en vroeg zich af of we er klaar voor waren (ready to go?) 

waarna de vuurpijlen van een andere kleurplaat de lucht in werden geschoten. Het was een 

geslaagde ochtend en een mooie start van deze nieuwe digitale leeromgeving, de HUB! 

 

EU- schoolfruitproject.                                                 

 

In de week van 22 november starten we op school moet het EU- 

Schoolfruitprogramma. 

Scholen die meedoen met EU-Schoolfruit ontvangen 21 weken lang drie stuks 

groente/fruit per leerling per week. Tijdens de 21 weken schoolfruit maakt 

onze  school gebruik van de EU-Schoolfruitlessen en het schoolfruit-digibord. 

De schoolfruitleveringen starten in de week van 2 november 2015 en lopen t/m 22 april 2016.  

 

De Voordelen: 

- Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente 

nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen. 

- Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, 

krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 

- Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer 

soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis. 

- Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente 

mogen meegeven voor het kleine pauze. 

- Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en 

groente. 

- Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. 

 

* Het fruit wordt op dinsdagmiddag geleverd op school. De kinderen 

moeten op maandag en dinsdag zelf eten meenemen voor de kleine pauze. Op woensdag, 

donderdag en vrijdag eten we fruit. 

* Helpt u als ouders ons ook mee om een gezonde school te worden en denkt u b.v. aan een 

gezonde traktatie bij de verjaardag van uw kind(eren)? Op internet zijn leuke ideeën te vinden 

voor  gezonde traktaties. We willen tijdens de lunch ook gezond eten, dus liever geen snoep ( 

pepernoten) in de lunchtrommel! Dit wordt op school ook met de kinderen besproken. 



 

Even voorstellen! 

Hallo allemaal, 

Ik ben juf Dominique. Ik woon in Markelo, samen met mijn vader, moeder en broertje. Voor 

mijn opleiding, de opleiding Onderwijsassistent, loop ik nu stage in groep 5/6. In mijn vrije tijd 

doe ik aan paardrijden en doe ik graag leuke dingen met vriendinnen. Het allerlekkerste eten 

vind ik pizza, hier kun je mij echt voor wakker maken. Ook vind ik het lezen van een spannend 

boek of het kijken van een spannende film, samen met mijn vriend, erg leuk om te doen. 

 Tot ziens op school allemaal! 

Groetjes Juf 

Dominique                                                                                                                                               

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Welp 

 

 

  

 


