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Kalender 

➢ Donderdagmiddag 9 februari bezoekt groep 3/4 de bibliotheek in Onstwedde 
➢ Maandag 13 februari studiedag (Kanjertraining personeel) alle leerlingen vrij  
➢ Vrijdag 17 februari rapport 1 mee naar huis 
➢ Maandag 20 t/m donderdag 23 februari spreekweek 
➢ Maandagmiddag 20 februari voorstelling verkeer voor groep 3/4 
➢ Donderdagmiddag 23 februari bezoekt groep 5/6 de bibliotheek in Stadskanaal 
➢ Maandag 27 februari t/m 3 maart voorjaarsvakantie 
➢ Woensdag 15 maart luizencontrole 
➢ Dinsdag 4 april ouderavond Kanjertraining 19.00-20.30 uur 

 

We zitten als school middenin de eerste grote zorgronde. Thuis merkt u daar, behalve een 

vrije studiedag voor uw kind, misschien weinig van. Wellicht interessant om u mee te nemen 

wat er zoal binnen onze school gebeurt.  

  

Zorgrondes  

Binnen onze school werken we met vier zorgrondes. Een kleine zorgronde in oktober en april 

en een grote zorgronde in februari en juni.   

Tijdens de grote zorgrondes in februari en juni nemen we ook alle Citotoetsen mee, vandaar 

dat het grote zorgronden zijn.  

  

Zorg op school  

Onder zorg op de basisschool verstaan we het onderwijs en de ondersteuning die leerlingen 

nodig hebben. Dit kan zijn op leergebied of op sociaal-emotioneel gebied. Het betreft hier de 

leerlingen die meer ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben. Tijdens iedere 

zorgronde analyseren we de toetsgegevens en beschrijven op we welke onderdelen een kind 

uitvalt of juist heel goed presteert. We brengen in kaart welke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften onze groepen en onze leerlingen hebben. We willen natuurlijk zo 

goed mogelijk tegemoet komen aan deze onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Op welke 

manier we dat willen gaan doen verwerken we in een onderwijsplan. In dat plan staat dus 

welke ‘zorg’ iedere leerling krijgt. Dit kan extra instructie en oefenstof zijn, maar ook extra 

uitdaging als een leerling ergens heel goed in is.  

Tijdens het werken met het onderwijsplan blijven we de leerlingen goed volgen om te zien of 

de geboden zorg toereikend is. Aan het eind van de zorgronde zijn o.a. de Cito-toetsen en de 

methode-toetsen het middel om de gestelde doelen te evalueren en opnieuw een analyse uit 

te voeren voor het volgende plan.   

  

Contactmomenten met ouders  

We voeren met alle ouders een startgesprek in september. Na de grote zorgrondes in februari 

en juni spreken we ook alle ouders. De leerlingen van groep 7/8 komen samen met hun 

ouders naar school. Op die manier stimuleren we de leerlingen om ‘eigenaar’ te zijn van hun 

eigen ontwikkeling.   

Het kan zijn dat we vaker met ouders spreken. Na een kleine zorgronde nemen we contact 

op met alle ouders waarvan wij het goed vinden om extra met elkaar te spreken.   

  

Externe instanties   

Onze school heeft een goede samenwerking met verschillende instanties. Soms is het voor 

een leerling goed om het Steunpunt in te schakelen. Binnen het Steunpunt werken 

specialisten die leerkrachten kunnen adviseren. De leerling wordt o.a. geobserveerd in de  
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klas. Op die manier wordt gekeken wat het beste werkt voor de leerling. Het Steunpunt en 

andere externe instanties worden altijd met toestemming van ouders ingeschakeld.   

  

Mocht u als ouder(s) een hulpvraag hebben dan kunt u altijd een afspraak maken bij 

Welstad. Dit kunnen vragen zijn over opgroeien, gezondheid, echtscheiding of financiële 

vragen. Welstad kijkt samen met de ouders wat zij nodig hebben. Ons contactpersoon  

  
Citotoetsen  

Zoals al eerder beschreven nemen wij in januari en juni Citotoetsen af. We nemen vanaf 

groep 3 tot en met groep 8 Cito’s af voor de onderdelen rekenen, begrijpend lezen, spelling, 

technisch lezen, en woordenschat.   

De uitslagen van de toetsen zijn terug te vinden in het rapport. We werken hierbij met een I 

t/m V score.   

De leerlingen maken in groep 8 de Cito eindtoets.   

  

Plaatsingswijzer  

Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de 

basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de 

meerjarige ontwikkeling van de leerling.   

  

Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens van de Cito 

toetsen vanaf groep 6 centraal.   

Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerlingen 

bij:   

• Begrijpend Lezen.  

• Rekenen en wiskunde  

• Technisch Lezen  

• Spelling  

 

De onderdelen Begrijpend Lezen en Rekenen-Wiskunde 

tellen hierbij het zwaarst.   

  

Gemiddelde eisen per onderwijsniveau in schema  

Onderwijsniveau   LVS groep 6 t/m 8 overwegend score  

VWO  I en I+  

HAVO   I en II  

VMBO-TL  II en III  

VMBO-KL  III en IV  

VMBO-BL  IV en V  

Praktijkonderwijs  V (IQ tussen 55 en 80)   
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Kanjertraining 

Onze school is dit schooljaar gestart met de Kanjertraining.  

Om de manier van werken te laten slagen hebben we u als ouder nodig. 

Het is belangrijk dat we als school en ouders/verzorgers één taal spreken 

wat betreft omgaan met elkaar, regels, pestgedrag.  

Dinsdag 4 april van 19.00 uur tot 20.30 uur vindt de ouderavond plaats 

die we van harte bij u aanbevelen.  

Goed onderwijs verzorgen we samen.  
 

Kind op maandag (levensbeschouwelijke vorming/sociale 

vorming/burgerschap) 

Het thema van deze periode is ‘Ken je mij?’. In een van de verhalen 

horen we over Natanaël, die Jezus voor het eerst ontmoet. Jezus blijkt 

hem al te kennen zonder dat Natanaël dat wist. Het is een bijzonder 

verhaal, waarin een belangrijk thema uit de Bijbel zichtbaar wordt: dat mensen gekend 

worden, misschien ook zonder dat ze het zelf doorhebben. Het zegt iets over hoe God naar 

mensen kijkt. Andersom raakt het thema ook aan hoe mensen tegen Jezus aankijken. 

Kennen zij hem echt? En hoe dan? We hopen dat de verhalen weer inspirerende momenten 

opleveren in de klas. 

Eind februari luisteren we naar verhalen dat Jezus zegt: ‘Ik heb alles voor je over’.  

Hij geneest een blinde man. Hij gaat een weg van kwetsbaarheid en trouw.  

We vertellen de verhalen uit het Bijbelboek Johannes.  

 

Welstad   

Onze vaste buurtmaatschappelijk werker Gea Timmer heeft een andere functie binnen 

Welstad. We stellen graag onze nieuwe werker Annemieke aan u voor: 

 

Mijn naam is Annemieke Kok, ik ben werkzaam als buurtmaatschappelijk 

werker en schoolmaatschappelijk werker bij Welstad. 

Vanaf deze week zal ik ook een aantal uren op de Hochte aanwezig zijn.  

Heeft u vragen of loopt u tegen dingen aan in de ontwikkeling van uw kind 

op school of thuis? Dan kunt u dit uiteraard altijd met de leerkracht van uw 

kind bespreken.  

U kunt ook via de leerkracht of de intern begeleider in contact komen met 

mij, wij kunnen dan samen bespreken wat Welstad voor u kan betekenen, 

of we kunnen gewoon van gedachten wisselen over uw situatie. Zonder 

verplichtingen, laagdrempelig en makkelijk beschikbaar maatschappelijk 

werk op de school van uw kind. 

 

Indien wenselijk kan ik de leerkrachten ondersteunen en/of adviseren bij 

sociaal emotionele problemen van leerlingen.  

Vanaf heden ben ik  aanwezig op de woensdagochtend tussen 9.00 en 

10.30 uur in de oneven weken. De komende periode zal ik kennismaken met de leerkrachten 

en mij voorstellen in de groepen. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? U kunt mij bereiken via de leerkracht van uw kind of per 

mail: a.kok@welstad.nl 
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GGD Groningen inloopspreekuur Inge Scheper Helaas op dit moment wegens ziekte afwezig. 

Iedere eerste woensdag van de maand is er een inloopspreekuur bij ons op school in de 

schoolbibliotheek. U bent tussen 8.30 en 10.00 uur van harte welkom. 

De onderwerpen kunnen heel breed zijn. Met sommige zaken kan ik u meteen 

op weg helpen en anders kunnen we samen kijken wat u nodig heeft. Ik denk 

zelf aan onderwerpen als zindelijkheid, gedrag waar u zich zorgen over maakt, 

moeilijkheden die u zelf ondervindt in het opvoeden, voeding, kleding, 

vaccineren enz. Maar het kan ook over hele andere zaken gaan die 

betrekking hebben op uw kind(eren). Mist u informatie of heeft u de behoefte 

te sparren ergens over, dan ga ik graag met u in gesprek! Praat u liever in een 

andere omgeving als op school met mij dan kunnen we ook een andere 

afspraak maken.  inge.scheper@ggd.groningen.nl    Tel: 06 11871666  

 

Leerlingenraad (JUB junioren dorpsbelangen) 

Afgelopen maandag hebben we samen met vertegenwoordiger Edwin een speeltoestel 

ontworpen in een soort Robloxprogramma. In het toestel zitten verschillende niveaus qua 

moeilijkheidsgraad. Voor groep 1/2 is bijvoorbeeld de glijbaan en voor groep 7/8 de 

draaiende wielen waar je aan kunt hangen. Dit is het 

ontwerp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Klimhöchte gaan we verkopen. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen 

met juf Miriam. De opbrengt gaat naar het nieuwe klimtoestel. 

Groetjes van Britt, Hidde, Ben, Luuk, Anouk en Maud. 

 

Medezeggenschapsraad 

Op donderdag 30 maart om 13.15 uur komt de MR weer bij elkaar. 

Agenda: 

∙ Tevredenheidspeilingen ouders, team, leerlingen gepland in maart. 

∙ Nieuw schoolplan 2023-2027 

∙ Groepsindeling schooljaar 2023-2024 

 

Heeft u suggesties voor één van onze commissies dan kan dat per brievenbus of 

bij de commissieleden aangegeven worden. De brievenbussen staan bij de 

hoofdingang.  

Namens de MR Manon Meems, Gemma Veldman, Margré de Boer. 

 

 

 

 

 

 

mailto:inge.scheper@ggd.groningen.nl
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Activiteitencommissie 

 
 

We gaan weer leuke activiteiten organiseren richting Pasen, meer informatie volgt. 

Heeft u ideeën voor de activiteitencommissie schiet ons aan of doe het in onze brievenbus.  

 

 

Luizenteam 

Vanaf deze plaats een bedankje voor Linsey, Marjanne, Gebiena, Christa en Albertine voor 

hun inzet. 

De volgende luizencontrole vond op woensdag 15 maart plaats. Als er bij uw kind neten of 

luizen worden gevonden dan neemt juf Miriam contact met de desbetreffende ouders op.  

 

Hoe voorkom ik hoofdluis? 

Controleer je haar regelmatig op hoofdluis. Zo ben je er op tijd bij, en kun je de luis 

verwijderen voordat hij eitjes legt. 

Leen je borstel, kam, haarklemmen, mutsen of petten niet uit en gebruik ze ook niet van 

anderen. 

Het kan helpen om gel of haarlak te gebruiken. Jongeren die gel of haarlak gebruiken, 

hebben iets minder vaak hoofdluis dan jongeren die dit niet doen. 

 

Hoe kom ik van hoofdluis af? 

Luizen vermenigvuldigen zich snel en hoofdluis is erg besmettelijk. Daarom is het belangrijk om 

je hoofdhuid en haar snel te behandelen. Hoofdluis gaat niet vanzelf over. Hoofdluis 

behandelen kan op twee manieren. De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke 

dag goed door te kammen met een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van 

een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de 

luizenkam achter. Als je twee weken elke dag kamt, kun je alle hoofdluizen verwijderen. 
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Openingstijden schoolbibliotheek: 

Dinsdagmiddag 11.30 uur groep 0, vanaf 13.00 uur groep 1 t/m 8. 

 

Gymtijden 

Maandagmiddag: groep 5/6 en 7/8 

Woensdagochtend: groep 3/4 

Vrijdagochtend: groep 0/1/2 en groep 3/4 

Vrijdagmiddag: groep 5/6 en groep 7/8 

 

Kledingkast 

In de kleutergang staat een kledingrek met (gym) 

kleding, schoeisel,  in verschillende maten.  

Zit er iets/ wat voor u tussen, neem gerust mee. Het 

rek wordt regelmatig bijgevuld.  

 

 

 

Ruilwinkel Alteveer 

Naast onze school is de Ruilwinkel. In de ruilwinkel zijn 

twee lokalen ingericht met huishoudelijke spullen, 

woonaccessoires, glaswerk, kleding en speelgoed. 

In de ruilwinkel draait alles om punten en speelt geld 

geen rol. Als u zich aanmeld betaalt u €5,-, hiervoor 

krijgt u gelijk 5 punten en een lidmaatschap nummer. 

U kunt spullen meenemen en spullen inleveren.  

  

 

 

 

 

Deze week nieuws uit groep 3/4 

In iedere nieuwsbrief zullen we een groep uitlichten.   

Voor en na de Kerstvakantie was er veel ziekte in groep 3-4. We vinden het fijn om te zien dat 

vrijwel alle leerlingen en juffen inmiddels weer terug op school zijn! 

In groep 3 lezen we nu in kern 6 van Veilig Leren Lezen; na deze kern hebben de kinderen 

alle letters al gehad en volgt er een leuk letterfeest! Dit zijn we van plan aanstaande 

maandagmiddag 6 februari te vieren. Kinderen mogen verkleed op school komen (groep 4 

ook). In de klas wordt zo veel en zo vaak mogelijk gelezen: dat komt het leren lezen zeker ten 

goede. We hopen dat jullie thuis ook flink blijven lezen; dat geldt natuurlijk ook voor groep 4!  

Met rekenen oefenen we in groep 3 nu de volgorde van de getallenlijn t/m 100, werken we 

al met eenvoudige sommen en splitsen we alle getallen t/m 10.  Met het tijd-rekenen 

oefenden we met een uur later en een uur vroeger. 
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In groep 4 zijn we met Taal op Maat begonnen met het thema Contact, het gaat daarbij 

bijvoorbeeld over het ontvangen en versturen van post, maar ook over lichaamstaal.  Bij 

rekenen oefenen we met optellen en aftrekken met tientallen (onder de 100) en zijn we 

begonnen met het vermenigvuldigen; hiervoor wordt nu druk met de tafels geoefend. Thuis 

kunnen de tafels geoefend worden met Ambrasoft via MOO. Maandag beginnen we in de 

klas voor het lezen met een nieuw Estafetteboek E4A en deze keer gaan de verhalen over 

het thema Feest. 

 

Ook werken we samen over Voeding: gezond eten. Een onderwerp waar iedereen over mee 

kan praten. We hebben o.a. collages gemaakt van wat wel en niet gezond was, gekeken 

naar de kleur van voedsel en we gaan nog werken over verpakkingen. 
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Net als de andere groepen in onze school zijn ook wij begonnen met de Kanjerlessen. Met als 

uitgangspunt ‘bekend maakt bemind’ doen we o.a. leuke oefeningen om elkaar nog beter 

te leren kennen. Een voorbeeld is ‘Ik ben vast de enige die…’: kinderen moesten iets noemen 

waarin zij vast de enige waren: ‘Ik ben vast de enige die in de Kerstvakantie bij opa en oma 

gelogeerd heeft’. We blijken als groep vaak meer overeenkomsten dan verschillen te 

hebben en ook dat zorgt voor een band. Meer uitleg over de Kanjertraining ontvangt u op 

de ouderavond van 4 april a.s. 
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Omgekeerde stoelendans: niemand is af, maar er is wel telkens een stoel minder, dan moet 

je goed samenwerken. 
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Vertrouwensoefening: durf jij je door de klas te laten dragen? 
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