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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - juni 2018

Belangrijke data
Datum Activiteit
15 juni Voorstelling groep 5/6

18 juni 2de Mad Science experimenteermiddag
20 juni Verzameltentoonstelling groep 2/3 vanaf 12.15 uur

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
18 juli Vossenjacht
19 juli Laatste schooldagfeest
20 juli Opruimdag: kinderen vrij!
23 juli t/m 31 augustus ZOMERVAKANTIE
3 september Eerste schooldag!

Studiedag 27 juni
Op woensdag 27 juni hebben wij als team een studiedag. Deze dag zijn alle kinderen vrij.
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Schoolvakanties 2018-2019
De schoolvakanties voor komend schooljaar (2018-2019) zijn inmiddels bekend. Hieronder vindt u
alle vrije momenten op een rijtje. Uiteraard kunt u deze data ook terugvinden op onze site.  
 

 

Couscous en kaas
Op vrijdag 15 juni gaan de kinderen van groep 5/6 naar de interactieve voorstelling 'Couscous
en kaas'. Het Orkest van het Oosten maakt deze voorstelling tot een muzikaal en swingend geheel
waarbij de kinderen zelf ook lekker actief kunnen zijn. Wilt u er meer over weten? Kijk dan
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op www.ovho.nl/generic_tmp/couscous-en-kaas. Veel plezier, jongens en meiden van groep 5/6! 

Samen zorgen voor een veilige oversteek RIJSSENSEWEG
De inzet van veel klaar-overs op de oversteekplaats aan de
Rijssenseweg zorgt ervoor dat veel kinderen veilig kunnen
oversteken. Elke dag staan een ouder en een leerling klaar om
de kinderen veilig te laten oversteken zowel ’s morgens voor en
’s middags na schooltijd. De politie Hof van Twente ondersteunt
dit enorm en er is dan ook veel contact tussen de scholen, de
klaar-over-commissie en politie.  
Veel ouders van leerlingen van groep acht hebben aangegeven
te stoppen met ingang van het nieuwe schooljaar omdat hun
kinderen naar het vervolgonderwijs gaan. De groep klaar-over-
ouders zal dan ook flink uitgebreid moeten worden willen we er
samen voor blijven zorgen dat de oversteek bij de Rijssenseweg
veilig blijft. Hoe meer ouders zich aanmelden voor een dag of
dagdeel, hoe minder frequent men zal worden ingezet. 
Vele handen maken licht werk dus geeft u zich snel op door een
mail te sturen of een telefoontje naar Miranda Hesselink.
Miranda coördineert deze groep en staat u graag te woord
wanneer u nog vragen en of informatie heeft. U kunt Miranda
bereiken: mirandahesselink@gmail.com of 06 – 31 77 71 61 
NB: Met het oog op de verhuizing van de Zwaluw naar de
tijdelijke locatie bij de Haverkamp rond de kerstvakantie 2018,

worden met name ouders van de Welp opgeroepen zich te melden als klaar-over voor de
oversteekplaats aan de Rijssenseweg.  
Tevens wordt een nieuwe coördinator gezocht omdat Miranda Hesselink met ingang van het
komende schooljaar haar coördinerende taken zal neerleggen. We hopen op uw hulp! 

Verzameltentoonstelling
De kinderen van groep 2/3 zijn echt verzamelaars. Ze werken over het thema
(kunst)verzamelingen. Onze welpen hebben van alles verzameld: van dode pissebedden en
meikevers tot mooie bloemen en stenen. Ook hebben ze zelf kunst gemaakt. Nu is het tijd voor
een echte tentoonstelling. U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 20 juni vanaf 12.15
uur de verzamelingen te komen bekijken. Ook opa's, oma's, familie, vrienden en bekenden zijn
van harte welkom. Graag tot dan!   
Groep 2/3 gaat op maandag 25 juni naar Natuurmuseum Holterberg op stenenexcursie. Daar
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krijgen ze uitleg over het ontstaan van stenen/fossielen en over soorten stenen. Daarna gaan ze
mooie stenen zoeken dichtbij het museum. 

Rapporten en gesprekken
Op donderdag 5 juli ontvangt uw kind het laatste rapport van dit schooljaar. Op maandag 9
juli zijn de 10 -minutengesprekken. Hiervoor nodigen we echter niet alle ouders uit: U wordt
uitgenodigd als de leerkrachten het belangrijk vinden om op dit moment met u als ouder(s) te
praten over uw kind. Mocht u geen uitnodiging ontvangen maar een gesprek toch wenselijk
vinden? Maak dan een afspraak met de leerkracht(en) van uw kind. Ontvangt u geen uitnodiging
en heeft u ook niet de behoefte om een gesprek te plannen? Dan zien we u niet in juli bij de 10 -
minutengesprekken.

Zeepkistenrace
Groep 7/8 heeft een zeepkist gebouwd en ermee geraced. Het was heel leuk om te doen vooral
het versieren. We hadden hele mooie ontwerpen gemaakt zoals magic unicorns en de
prullebakkies. Wij hopen natuurlijk dat we winnen! De magic unicorns waren eerste, Party was
tweede. De prullebakkies kregen een pluspunt omdat ze een prullenbak hadden gemaakt. Het
pluspunt kregen ze omdat het met recyclen te maken had. De einduitslag wordt pas in eind juni
bekend. Het werd georganiseerd door Hofpower en er doen meerdere scholen mee uit de hele Hof
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van Twente. Geschreven door: Joas Noltus en Femke Lohuis 

't Höfke
Op donderdag 7 juni gingen onze groep 1 en 2 naar 't Höfke in Bentelo. Het was een warme,
zonnige dag maar wat hebben de welpen zich goed vermaakt zeg! Er was van alles te beleven:
schommels, trampolines, klimrekken, loopauto's, bouwen met blokken, rennen door de sproeier
en ook waren er dieren te zien. De kinderen hebben genoten van een heerlijke dag! Het reizen
met de bus maakte de dag wel heel speciaal: een echte welp en dus een echte schoolreis!
Gelukkig was de bus toch niet  leeg bij terugkomst. 
We willen alle ouders bedanken die hebben gereden en geholpen: BEDANKT! 

Burgers' Zoo
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Op maandag 4 juni ging groep 3 t/m 8 op schoolreis naar Burgers' Zoo. 
Het was deze dag goed weer; niet te warm maar gewoon prima dierentuin weer! De kinderen
hebben allerlei dieren kunnen zien en van alles kunnen ontdekken. Overal waren onze welpen te
herkennen aan hun groene shirts en ze kwamen elkaar steeds weer enthousiast tegen. We kijken
terug op een heel leuk en gezellig schoolreisje met een super goede sfeer! Ouders: BEDANKT! 

Vakantiebieb
Deze zomer kunt u met uw kind(eren) weer lezen met de VakantieBieb-app, ook als je geen lid
bent van de Bibliotheek! Lezen in de zomervakantie is belangrijk voor (de leesontwikkeling van)
uw kind(eren) en dat kan ook digitaal met de VakantieBieb‐app van de Bibliotheek. Bovendien
beleven veel kinderen plezier aan lezen. In de VakantieBieb‐app is onder andere een selectie van
digitale kinderboeken (e‐books) opgenomen. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet
of smartphone te zetten en de e-books te downloaden. Doet u dat voor vertrek want één keer
gedownload betekent dat u geen internet meer nodig heeft. Laat de zomer maar komen! Ook voor
volwassenen heeft de VakantieBieb-app boeken geselecteerd. De nieuwste versie van de
VakantieBieb is vanaf 1 juli beschikbaar in de App Store of Google Play Store, maar u kunt nu
alvast een kijkje nemen op www.vakantiebieb.nl 

Namens het team van de Welp 

Michèle Kraal
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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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