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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - mei 2018

Belangrijke data
Datum Activiteit
22 t/m 25 mei Avond4daagse
30 mei Staking: kinderen vrij!
4 juni Schoolreis groep 3 t/m 6
5 juni Kledinginzameling
7 juni Schoolreis groep 1 en 2

11 juni 1ste Mad Science experimenteermiddag

18 juni 2de Mad Science experimenteermiddag

25 juni 3de Mad Science experimenteermiddag
27 juni Studiedag team: kinderen vrij!

2 juli 4de Mad Science experimenteermiddag

5 juli 2de Rapport mee

9 juli 5de Mad Science experimenteermiddag
9 juli Rapportgesprekken facultatief
10 juli Doordraaimiddag
16 juli Laatste Mad Science experimenteermiddag
17 juli Afscheidsmusical groep 8
19 juli Laatste schooldagfeest
20 juli Opruimdag: kinderen vrij!
23 juli t/m 31 augustus ZOMERVAKANTIE

Hoera, een broertje!
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Twan uit groep 1 heeft een broertje gekregen! We feliciteren Twan als grote broer en zijn
ouders met de geboorte van Jort: Gefeliciteerd. 

Welkom en afscheid
Vera ter Hofte is momenteel bij ons aan het wennen op school. Vera komt in groep 1 bij juf
Marlein en juf Jeannette. Vera, welkom bij ons en heel veel plezier! 
De jongste welpen hebben afscheid genomen van Jowell. Jowell heeft tijdelijk bij ons in
groep 1 gezeten en is inmiddels verhuisd. We wensen Jowell heel veel plezier op zijn nieuwe
school. 

 
 

Staking
Op woensdag 30 mei sluiten wij, i.v.m. de estafettestaking in het onderwijs, (opnieuw)
onze deuren en zijn de kinderen vrij. Wij verzoeken u vriendelijk om die dag zelf voor
opvang van uw kind(eren) te zorgen. We kunnen het ons voorstellen dat u als ouders niet zit
te wachten op een staking van ons. Mijn oprechte excuses als een van de stakingen voor
problemen zorgt in het kader van opvang of anderszins. In de mail, d.d. 14 mei, heeft u
meer informatie kunnen lezen over het hoe en waarom omtrent het staken. We hopen op uw
begrip.

Kledinginzameling
VERZAMELEN MAAR! Op dinsdag 5 juni is er weer een kledinginzameling op school.  
Doet u (weer) mee?! 
 
Hieronder nog even op een rijtje wat wel en niet wordt ingezameld: 
Wat wordt er wel ingezameld? 
- Alle draagbare boven – en onderkleding 

Subscribe Past Issues

http://eepurl.com/bqaiEn
https://us11.campaign-archive.com/home/?u=2861b00f09c9e86e6b6bae44d&id=7d94f1b729


- Draagbare schoenen (aan elkaar
gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes,
handdoeken, tafellakens, dekens,
kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 
 
Wat wordt er niet ingezameld? 
- Vloerbedekking, tapijten en snij afval
(kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen,
etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed 
- Kledingzakken waar de beste kleding al
uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een 
kringloopwinkel) 
 
U kunt de kleding deze ochtend tot 9.00

uur inleveren bij de Welp in het fietsenhok. De kleding dient verpakt te zijn in een dichte
plastic zak om de textiel te beschermen tegen vuil 
en vocht.

Studiedag 27 juni
Op woensdag 27 juni hebben wij als team een studiedag. Deze dag zijn alle kinderen vrij.

Schoolreis groep 3 t/m 6
Op maandag 4 juni gaan de groepen 3, 4, 5 en 6 op schoolreis naar Burgers' Zoo in
Arnhem. De inloop is van 8.30 uur tot 8.45 uur. Om 8.45 uur verwachten we alle kinderen
op school. Dan krijgen de kinderen nog de gelegenheid om naar de wc te gaan. Om 9.00 uur
vertrekt de bus. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om te komen zwaaien! Wij laten de
kinderen maandag een schoolshirt (over hun kleding) aantrekken om onze welpen goed te
kunnen herkennen deze dag. Wilt u hiermee rekening houden qua kleding?  
Geeft u uw kind drinken mee en fruit voor de ochtendpauze? Wij zorgen voor de lunch. Uw
zoon/dochter mag geen snoep meenemen op schoolreis. Dit doen wij om misselijkheid in
de bus te voorkomen. Wij zorgen als school voor een lekker tussendoortje. 
Het is wellicht leuk voor kinderen om een souvenirtje te kunnen kopen, mits u hierachter
staat. Kinderen mogen maximaal 5 euro aan zakgeld meenemen. 
We verwachten rond 17.00 uur weer op school te zijn. 
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Schoolreis groep 1 en 2
Op donderdag 7 juni gaan groep 1 en 2 op schoolreis naar 't Höfke in Bentelo. 
Op deze donderdag is er inloop van 8.30 uur tot 8.45 uur. Om 8.45 uur verwachten we alle
kinderen op school. Dan nemen we de tijd om de kinderen naar de wc te laten gaan en om
ze schoolshirts (over hun kleding) aan te laten trekken om ze goed te kunnen herkennen:
Wilt u hiermee rekening houden qua kleding? Om 9.00 uur vertrekt de bus. Uiteraard bent u
van harte welkom om te komen zwaaien. We verwachten rond 15.00 uur weer terug te zijn
op school. Geeft u uw kind drinken mee en fruit voor de ochtendpauze? Wij zorgen voor de
lunch. Uw zoon/dochter mag geen snoep meenemen op schoolreis. Dit doen wij om jaloezie
onderling en misselijkheid in de bus te voorkomen. Wij zorgen als school voor een lekker
tussendoortje. 
 

 

Zomerlezen
Zo langzamerhand komt de zomervakantie alweer dichterbij. Voor kinderen is het belangrijk
om ook gedurende de zomer lekker te blijven lezen. En of het nou een stripboek,
moppenboek of een spannend verhaal is, dat maakt niet eens zoveel uit. Als je maar leest
en als de tekst maar past bij jouw niveau: het liefst iets moeilijker dan dat. Een tip voor
ouders van kinderen uit groep 3 en 4: de Leesluikjes van Zwijsen. Elke vakantiedag kunnen
kinderen een luikje openen met daarin een verrassende activiteit. Een soort zomerse
adventskalender, waarmee de kinderen op een speelse manier met lezen bezig zijn. Via de
link kunt u zich inschrijven: www.zwijsen.nl 
Op de website van Zwijsen kunt u ook speciaal voor de zomervakantie 'Zomerlees' boekjes
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bestellen om uw kind lekker te laten lezen. 
 

 

Bloeikaarten
Wij hebben voor de meivakantie tekeningen van bloemen opgestuurd van kinderen uit groep
1 en 2 naar aanleiding van de opdracht 'stel je voor... je bent een bij, naar welke bloem
vlieg jij?' van Hofpower. Het idee was: de mooiste tekeningen worden gebruikt voor de
'bloeikaarten'-actie: iedereen in de gemeente die in een straat woont met een boom of
bloem in de straatnaam, krijgt een kaart thuisgestuurd met bloemzaadjes erin verwerkt (dat
zijn bijna 1200 adressen!). Dit ter afsluiting van de Maand van de Biodiversiteit (22 april t/m
22 mei).  
En wat blijkt? Voor de bloeikaart heeft de jury gekozen voor de tekening van Roel uit groep
2 van onze school! De jury verwacht dat elke bij blij zouden worden van zo'n bloem als die
Roel heeft getekend: groots, alsof de bloem met wijd gespreide armen de bijen ontvangt en
dan ook nog met een glimlach! Vandaar dat de tekening van Roel is gekozen om de
bloeikaarten te bedrukken met zijn tekening. Gefeliciteerd Roel! We zijn trots op je. 
Heeft u ook zo'n mooie kaart thuis ontvangen? Deel hem dan op onze Facebooksite met een
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groet aan Roel. www.facebook.com/basisschooldewelp

Mad Science
Op woensdag 16 mei verzorgde Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow op
basisschool De Welp in Markelo! Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven
voor de naschoolse wetenschap & techniekcursus. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan in 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze
experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld
van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding. Ze leren alles over een
laboratorium, moleculen en het maken van chemische reacties. Daarnaast gaan ze op
ontdekkingstocht door de ruimte, leren ze alles over ruimtetechnologie en wordt een raket
gelanceerd! 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de
kinderen een pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te
experimenteren. 
  
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op onze school. 
Data van de cursus: 
-    Maandag 11-06-2018 
-    Maandag 18-06-2018 
-    Maandag 25-06-2018 
-    Maandag 02-07-2018 
-    Maandag 09-07-2018 
-    Maandag 16-07-2018 
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Tijdstip: 14:45 tot 15:45 uur 
Inschrijven kan tot 28 mei via http://nederland.madscience.org 
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij! 
De kosten zijn voor 6 lessen €69,50 per kind. 

Carrousel
Op donderdag 26 april was onze beruchte Carrousel. Onze ouderraad is erg druk geweest
met het organiseren van dit feest en dat was te zien! De kinderen deden weer fanatiek mee
met het rad, deden spelletjes en lieten tatoeages zetten en dat alles onder het genot van
een drankje, ijsje en ander lekkers. Naast de gezelligheid heeft de Carrousel ons ook wat
opgeleverd! De opbrengst is ongeveer 1850 euro. Dit bedrag gaan we besteden aan
buitenspeelmateriaal voor onze welpen. Uiteraard hoort/ziet u nog wat voor leuks we
hebben aangeschaft. 
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Proeflestuinen
Dinsdag 15 mei gingen groep 5 en 6 van de Welp naar Goor. We kwamen aan bij de
muziekschool. Toen ging de mevrouw vertellen waar de groepjes heen moesten. Er waren
workshops. Met je groepje doe je alle workshops. De workshops waren: gitaar, dummen,
blaasinstrumenten, accordeon, viool en dansen. Drummen,Gitaar en dansen vond ik het
leukst. Vooral omdat de mannen die dat gaven heel grappig waren. Het was een hele leuke
dag en ik ga zeker naar de open dag van de Muziekschool op zaterdag 26 mei. 
Groeten Mees

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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