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Nieuwsbrief Basisschool de Welp - november 2019

Belangrijke data
Datum

Activiteit

woensdag 20 november

Open ochtend eigen ouders

donderdag 5 december

Sinterklaas

woensdag 18 december

Kerstviering

vrijdag 20 december

Studiedag team: kinderen VRIJ!

maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari KERSTVAKANTIE!
maandag 6 januari

Nieuwjaarskoffie

vrijdag 14 februari

Studiedag team: kinderen VRIJ!

maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari VOORJAARSVAKANTIE!
dinsdag 25 en woensdag 26 februari

10-minutengesprekken en definitief advies
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groep 8
woensdag 18 maart

Open dag nieuwe ouders

woensdag 25 maart

Wel(p)komdag

woensdag 1 april

Juffendag

Open ochtend 20-11
Op woensdag 20 november is, tussen 9.00 uur en 12.00 uur, de open ochtend voor onze
eigen ouders. Op deze ochtend kunt u met uw kind meekijken. Daarnaast hebben we
bedacht dat het leuk is om een activiteit te doen samen met uw kind. Dit alles in het kader
van ons thema 'Ik zie jou!', vanuit ons PEP (positief educatie programma). Begint de
achternaam van uw kind(eren) met A t/m M? Dan bent u welkom van 9.00 uur tot 10.00 uur
in de klas van uw kind(eren). Begint de achternaam van uw kind(eren) met N t/m Z dan
bent u van harte welkom van 11.00 uur tot 12.00 uur. Uiteraard is er, tijdens dit uur, tijd
voor een kopje koffie, rondkijken, sfeer proeven en meeluisteren. We hopen u te mogen
ontmoeten woensdag!

Sinterklaas
JA JA, Sinterklaas is inmiddels bij ons aangekomen in Markelo en alle kinderen zijn dan nu
ook helemaal in de stemming. In onze hal hebben we nu ook een mooi huis gemaakt in het
thema sinterklaas. Hier wordt door alle kinderen veel gebruik van gemaakt.
Op donderdag 5 december verwachten we Sinterklaas bij ons op school, als alles goed
gaat! Dat wordt spannend. Alle ouders, oma's, opa's, kleine broertjes en zusjes zijn van
harte welkom om te komen kijken bij de aankomst. Dit zal rond 8.30 uur zijn. Let op: de
kinderen hoeven geen eten en drinken mee voor de ochtendpauze maar wel voor de lunch!
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Er wordt deze dag niet gegymd.

Staking 6-11
Zoals u via allerlei wegen mee heeft kunnen krijgen, hebben we op woensdag 6 november
een succesvolle dag gehad! Onze stakingsactie met als thema 'Wij stappen het onderwijs uit,
stap jij erin?' was fantastisch. We hebben naar ons idee een duidelijk signaal af kunnen
geven als het gaat om onze zorg ten opzichte van de toekomst van het onderwijs, de
toekomst van onze leerlingen! We willen iedereen; onze ouders / verzorgers, de
ondernemers van Markelo en uiteraard onze welpen heel erg bedanken voor deze dag als
het gaat om de inzet, betrokkenheid en flexibiliteit. Speciale dank aan Jos, Nico, Nienke,
Edgare, Vincent en Nienke; onze moedige ouders die de uitdaging 'leerkracht voor 1 dag'
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zijn aangegaan: Bedankt toppers!

Social Schools
Inmiddels is Social Schools gelanceerd en hebben we het communicatieplatform volop in
gebruik. Natuurlijk hebben we ook te maken met dingen die nog niet helemaal goed gaan.
Zo is het koppelen van kinderen aan ouders / verzorgers niet altijd even soepel verlopen.
Gelukkig konden we alle problemen oplossen! Het is de bedoeling dat Social Schools hét
middel wordt om met u als ouders / verzorgers te communiceren. Facebook zullen we blijven
gebruiken om de buitenwereld te laten zien wat wij doen als school. Mocht u tegen
problemen aanlopen, laat dit dan gerust weten aan de leerkracht van uw kind of juf Michèle
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(via Social Schools bijvoorbeeld) of loop even langs.

Nieuwsbrief
Met de komst van Social Schools is onze nieuwsbrief eigenlijk overbodig geworden. Dit
omdat Social Schools u aan het einde van elke week een nieuwsbrief stuurt met daarin de
zaken die de betreffende week aan de orde zijn geweest in Social Schools. Daarin komen
ook de belangrijke data terug. Volgende maand sturen we u om die reden de allerlaatste
nieuwsbrief in deze vorm, via deze weg.
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Team | nieuwe gezichten
Hieronder stellen onze nieuwe stagiaires zich aan u voor:
Kris Rensen
Mijn naam is Kris Rensen, ik ben 18 jaar en woon in Holten.
Op het moment ben ik een 1e jaar pabo student in Enschede en loop
stage hier op de Welp in groep 2/3. Hier blijf ik een half jaar en
daarna ga ik naar een andere klas op de Welp. Een paar leuke feitjes
over mij zijn:
- Dat mijn lievelingskleur paars is.
- Dat mijn lievelingsdier een hond is.
- En ik heb op veel sporten gezeten (voetbal, handbal, volleybal,
dansen)

Sander Oldemenger
Ik ben Sander Oldemenger en ik doe de opleiding Pabo in Enschede. Ik ben 20 jaar en ik
voetbal bij VV Diepenheim. Elke zondagochtend heb ik een wedstrijd en na de wedstrijd kijk
ik ook graag naar de Eredivisie. Ik kijk dan vooral naar Ajax. Mijn lievelingsdier is een olifant
en die heb ik afgelopen jaar ook in het wild gezien. Ik loop het eerste half jaar in groep 1
stage en daarna ga ik naar een andere klas. In totaal loop ik een heel jaar op de Welp! Het
is een super leuke school en ik kijk uit naar de rest van het jaar!

Ouderavond en open OR vergadering
Op maandag 28 oktober was de ouderavond met onder andere de open vergadering van
onze ouderraad. En wat was dat leuk en interessant! De avond begon met het vergaderdeel
van de ouderraad zelf. Daarnaast vertelde juf Michèle een en ander over Social Schools en
daarna was er een medewerker van Loes die vertelde over opvoeden en multimedia. Een
interessante info avond waarin veel handige tips zijn gedeeld. Er komt nog informatie uw
kant op maar we wachten even op de info van Centrum Loes.
Graag willen we onze ouders van de ouderraad bedanken voor het organiseren en regelen
van deze avond! Bedankt!
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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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