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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - maart 2018

Belangrijke data
Datum Activiteit
29 maart Paasviering
30 maart Goede Vrijdag: vrij!
2 april Tweede Paasdag: vrij!
11 april Wel(p)komdag
16 april Schoolfotograaf
17 t/m 19 april Eindcito groep 8
20 april Koningsspelen
26 april Carrousel
27 april Koningsdag: vrij!
30 april t/m 9 mei Meivakantie: vrij!
10 mei Hemelvaart: vrij!
11 mei Dag na Hemelvaart: vrij!
13 mei Moederdag
15 mei Verkeersexamen praktijk groep 7/8
21 mei Tweede Pinksterdag: vrij!

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Op Goede Vrijdag, 30 maart, zijn alle kinderen vrij net als op Tweede Paasdag, op 2 april.
Denkt u daaraan?
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Maandag 9 april GEEN gym
Op maandag 9 april is sporthal de Haverkamp dicht. Dit betekent dat er deze dag geen
gym is voor onze groepen. De kinderen van groep 3 kunnen deze middag gewoon bij school
worden opgehaald om 14.30 uur.

Paasviering
Donderdag 29 maart vieren we Pasen op school. Die
morgen worden er eitjes gezocht door de kinderen en zijn
er andere paasactiviteiten in de groep. Aan het eind van
de morgen staan we samen even stil bij het Paasverhaal.
De kinderen oefenen al wat Paasliedjes hiervoor. Tussen
de middag hebben we een Paaslunch. De kinderen nemen
allemaal iets mee voor deze lunch. Daarvoor hangt een
intekenlijst bij het lokaal van uw kind(eren), zodat we
met elkaar kunnen afstemmen wat er mee genomen
wordt. Het is de bedoeling dat ieder kind iets meeneemt
om te kunnen delen tijdens de Paaslunch. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een bord, beker en
bestek meeneemt, voorzien van naam, in een plastic tas?
Dit kunt u uw kind(eren) woensdag de 28ste al
meegeven.

Wel(p)komdag!
Zoals ieder jaar nodigen wij kinderen tussen 3 en 4 jaar uit om samen met hun ouders /
verzorgers sfeer te komen proeven bij ons op school op de 'Wel(p)kom dag'! Dit jaar is de
Wel(p)kom dag op woensdag 11 april van 10.30 uur tot 12.00 uur. 
Deze dag is DE kans om op een ongedwongen, speelse manier kennis te maken met onze
school. Kent u iemand met een kind tussen 3 en 4 jaar? Wijs ze dan op dit leuke moment.
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Bent u iemand met een kind tussen 3 en 4 jaar? U bent van harte welkom! 

Carrousel 2018
Op donderdag 26 april is onze jaarlijkse Carrousel. De Ouderraad (OR) is al een tijd druk
bezig om alles goed te organiseren. De Carrousel begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer
19.30 uur. Er is van alles te doen voor de kinderen en uiteraard wordt er gezorgd voor een
hapje en een drankje. Voor het 'Rad van fortuin' zijn wij nog op zoek naar leuke prijzen. Wij
denken aan gezelschapsspelletjes en puzzels. Heeft u nog een spel of puzzel liggen die
compleet is? Breng het dan in als prijs.  
Graag maken wij er een leuke Carrousel van voor iedereen. Daarom vragen wij uw
medewerking. Er zijn namelijk nog veel mensen nodig om te assisteren bij de leuke
spelletjes maar ook bijvoorbeeld in de catering. Iedereen, zowel OR leden als leerkrachten,
oud-leerlingen en u worden één deel ingedeeld. Zo kan iedereen genieten van de Carrousel!
Wilt en kunt u helpen? Geef u dan op bij de klassenouder van de groep van uw kind. 
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Nieuws van de mr
Een aantal onderwerpen keert met regelmaat terug in onze vergaderingen. Zo bespreken we
in elke mr-vergadering de voorgenomen fusie tussen de stichtingen Marcant-BSV en KOMT,
evenals de stand van zaken rond het Kindcentrum Markelo. 
Op dat laatste punt worden we door directeur Michèle Kraal en net als u via nieuwsberichten
en de media op de hoogte gehouden van de voortgang. U hebt kunnen lezen dat er een
consortium is geselecteerd dat aan de slag mag met het ontwerp en de bouw van de
kindcentra in Markelo en Delden. In april organiseert de stuurgroep Kindcentrum Markelo
een bijeenkomst voor de medezeggenschapsraden van de Welp en de Zwaluw waarin we
geïnformeerd worden over de ontwerpfase. Als mr zullen we er scherp op letten dat de
eerder door ons opgestelde criteria voor een kindcentrum op de huidige locatie van de
Zwaluw en het Programma van Eisen van de Welp goed tot hun recht komen in deze fase.
De gemeente werkt nog aan een plan om het verkeer op de nieuwe locatie op een veilige
manier in goede banen te leiden – ook dit punt heeft onze volle aandacht. 
Een ander belangrijk gespreksonderwerp zijn de uitdagingen waarmee het onderwijsteam op
onze school de afgelopen tijd te maken kreeg in verband met langdurige ziekte en
vervanging. Het valt in het huidige onderwijs niet mee om duurzame en goede vervanging
te vinden bij uitval van een docent. We wisselen met de personeelsgeleding van onze mr en
met Michèle Kraal regelmatig van gedachten over wat dit betekent voor de werkdruk en
denken waar mogelijk mee. 
Tot slot willen we u wijzen op een vacature in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Marcant-BSV. Als u wilt meedenken over het
onderwijs binnen de stichting, dan is dit wellicht iets voor u! Wij verwijzen u graag naar de
vacature. Deze vindt u op de website bij ouders -> Medezeggenschapsraad, onderaan de
pagina of klik op de link Vacature ouderlid GMR

Nieuws uit de OR
De afgelopen tijd hebben we als OR (ouderraad) niet stilgezeten. Zo hebben we de vrijwillige
ouderbijdrage geïnd, waarvoor dank. Deze bijdrage wordt besteed aan de activiteiten die
buiten het normale lesprogramma vallen. Denk hierbij aan Pasen, Sinterklaas en Kerst. Ook
een deel van de schoolreisjes wordt hiervan betaald (er zal eind maart/begin april nog een
aanvullende bijdrage gevraagd worden). Verder is besloten dat er meer groen in school
komt. Zo worden er verrijdbare plantenbakken gemaakt van pallets die tevens als
afscheiding kunnen dienen. 
Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen rondom Pasen, schoolreisjes en de
Carrousel. Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de OR of heeft u interesse deel te nemen
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in de OR, kunt u ons bereiken per mail: or@dewelp.nl  

Terugblik: Open dag
De open dag op 14 maart was een succes! We hebben veel eventuele nieuwe ouders en hun
kinderen mogen ontmoeten deze ochtend. Een aantal leerkrachten leidde de mensen rond
maar ook een aantal ouders heeft een bijdrage geleverd aan de invulling van onze open dag.
Zo waren er mensen van de ouderraad aanwezig om belangstellenden op te vangen, om
vragen te beantwoord vanuit hun eigen perspectief en om ons als team te ondersteunen. Wij
als team hebben de open dag ervaren als een hele positieve ochtend, samen met onze
ouders. Mensen van de ouderraad: bedankt!

Terugblik: Schoonmaakavond
Op woensdag 7 maart was onze jaarlijkse schoonmaakavond. En wat zijn we blij met de
opkomst! Er is flink gesopt, gepoetst en gezogen. Uiteraard wordt onze school
schoongemaakt door een professioneel bedrijf. Het is alleen een feit dat de schoonmakers
van tegenwoordig ontzettend hard werken maar niet de hele school grondig kunnen
schoonmaken. Aangezien wij het belangrijk vinden dat onze kinderen verblijven in een
schone en frisse omgeving, is het soms nodig samen de handen uit de mouwen te steken.
We willen alle ouders heel hartelijk danken voor de tijd, inzet en gezelligheid. BEDANKT! 
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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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