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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - september 2018

Belangrijke data
Datum

Activiteit

12 t/m 14 september

Kamp groep 7/8 Laren

20 en 25 september

Startgesprekken

26 september

Start Kinderpostzegelactie

2 oktober

Studiedag team: kinderen VRIJ!

3 oktober

Start Kinderboekenweek

5 oktober

Dag van de leraar

18 oktober

Informatieavond ouders groep 8

22 oktober t/m 26 oktober

Herfstvakantie

7 november

Studiedag team: kinderen VRIJ!

9 november

Kledinginzameling

Nieuw jaar, nieuwe welpen
Ons schooljaar is lekker van start gegaan! Of eigenlijk zijn wij lekker van start gegaan in het
nieuwe schooljaar. En een nieuw schooljaar brengt ook altijd weer nieuwe gezichten met
zich mee: we verwelkomen Lute, Lisa en Amber bij ons op school in groep 1. Lute, Lisa en
Amber zitten bij juf Jeannette en juf Marlein in de klas. Lieve welpen, veel plezier bij ons op

school!
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Niet 1 maar 2 zusjes!
In de zomervakantie kreeg Sem uit groep 2 niet één maar wel twee zusjes! Evi en Lynn zijn
op 20 juli geboren en we hebben ze ook al gezien op school. We wensen de familie Kettelarij
heel veel geluk. Gefeliciteerd!

Kamp groep 7/8
Vanochtend 12 september was het dan zover: het schoolkamp van groep 7/8. De kinderen
van deze groep zijn vanochtend uitgezwaaid door alle welpen die op school blijven. Het is
wat bewolkt en het ziet er wat grijs uit buiten maar dat mag de pret niet drukken! We gaan
voor een fantastisch (tenten)kamp met veel lol en gezelligheid. De kinderen fietsen
vanochtend naar camping de Vrolijk in Laren. Daar bouwen we een echt tentenkamp en
blijven we twee nachten slapen. We komen aanstaande vrijdag weer terug! Houd Facebook

in de gaten voor de foto's.
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Verkeer rondom school
Bij de gemeente zijn klachten binnengekomen over het hard rijden door de Wondaalstraat,
de straat die loopt langs de achterkant van onze school. Buurtbewoners zijn van mening dat
er gevaarlijke (verkeers)situaties ontstaan door te hard rijden. We willen u vragen hier
rekening mee te houden en u te houden aan de toegestane snelheid en verkeersregels.
Alvast bedankt!

Startgesprekken
Op 20 en 25 september zijn de startgesprekken. Eerder noemde we deze gesprekken de
ouder-kind gesprekken maar deze naam vonden we niet geheel passend. Elk schooljaar
starten we met een gesprek tussen ouder(s) / verzorger(s) en leerkracht(en). In dit is het
de bedoeling dat u als ouder(s) / verzorger(s) vertelt wat uw kind van ons nodig heeft dit

schooljaar. U hebt hierover reeds een mail ontvangen. Mocht u op een dagdeel verhinderd
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m.kraal@marcant-bsv.nl. Deze dagen staan de middagen gepland van 15.30 uur tot ca.
18.00 uur en de avonden van 19.00 uur tot ca. 21.00 uur.

Kledinginzameling
VERZAMELEN MAAR: zomerkleding uit de kast en in de zak!
Op vrijdag 9 november 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
- 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.
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Lezen
Zoals op onze boekenleggers staat die bij de bieb liggen: 'Lezen is dromen met je ogen
open'. Lezen is magisch en lezen verrijkt. Vooral kinderen en mensen die plezier hebben in
lezen, maken heel wat leeskilometers en maken hun wereld groter. Leesplezier is zeer
belangrijk maar wat nou als je kind niet van lezen houdt? Het begint dus bij leesplezier!
Wellicht heeft u iets aan de volgende tips:
1. Enthousiasme van de directe omgeving
Op het moment dat iemand in de omgeving heel enthousiast over iets is dan werkt dat
aanstekelijk en zorgt voor nieuwsgierigheid. Als iemand vol passie vertelt over een goed
boek dan is een ander sneller geneigd dit boek ook te gaan lezen toch? Enthousiasme werkt
dus aanstekelijk. Wees dus als ouder/verzorger allereerst enthousiast over lezen.
2. Rust en tijd voor (voor)lezen
Voorlezen is zeer belangrijk voor kinderen van elke leeftijd (ja, ook voor kinderen van 10
jaar en ouder). Voorlezen is daarnaast ook nog eens ontzettend leuk aangezien je quality
time hebt met je kind en je een verhaal hebt waar je het samen over kunt hebben, ook op
een later moment: je deelt iets samen. Bovendien blijkt dat kinderen beter slapen als ze
voor het slapengaan worden voorgelezen. Kies samen een gaaf boek uit in de bibliotheek,
wakker de nieuwsgierigheid daar vast aan en laat als ouder/verzorger merken dat je zin
hebt in het voorleesmoment. Het gaat om de beleving: maak van het voorleesmoment iets
speciaals.
3. Boekenaanbod
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Zorg voor een boekenaanbod dat past bij je kind. Variatie
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is altijd leuk; boeken met verhalen, strips, prentenboeken,
digitale boeken, poëzie, informatieve boeken. Zoek samen
met je kind naar leuke boeken in de bieb bijvoorbeeld.
4. Prettige (lees)omgeving

Veel kinderen vinden het prettig om in een rustige
omgeving te lezen; zonder al teveel omgevingsgeluid
bijvoorbeeld. Als de eigen slaapkamer een fijne plek is, kan
dat een goede optie zijn. Of gewoon gezellig en knus op de
bank in de woonkamer als het rustig is in huis. Een fijne
stoel, een zitzak of een hangbank maken de leesbeleving
ook prettiger.
Heeft u de website van de bieb als eens bekeken,
bijvoorbeeld met uw kind? De site van de bieb staat
boordevol leuke tips; bijvoorbeeld welke site je kunt
gebruiken voor je werkstuk, er is een voorleeshoek die
gratis te gebruiken is voor leden van de bieb en er zijn
digitale prentenboeken te bekijken. U kunt er ook naar
'BoekStart', de omgeving die gericht is op het voorlezen
aan baby's en peuters. Ook vindt u in de bibliotheek een
MLP (een Makkelijk Lezen Plein). Hier vindt u boeken voor
kinderen die lezen wat lastiger of minder leuk vinden. Hier
vindt u toegankelijke, aantrekkelijke leesmaterialen.
Gewoon bij u in de bieb dus! Voor meer informatie kunt u
kijken op de site van het MakkelijkLezenPlein
En wist u dat kinderen tot 18 jaar GRATIS lid zijn van de
Bibliotheek Hof van Twente? Absoluut de moeite waard
dus! Een bezoek aan de bibliotheek zorgt bij kinderen voor
nieuwsgierigheid naar boeken en lezen.
Klik op de volgende link om eens rond te
snuffelen: www.hofbibliotheek.nl/jeugd
Voor de kids is er een speciale site: www.jeugdbibliotheek.nl

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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