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Schoolfotograaf

De foto’s die schoolfotograaf Erik
Konings gemaakt heeft blijven een
jaar online.
We zijn benieuwd naar jullie reacties.

Nieuws van de directie

In overleg met het personeel van het
zwembad is er voor gekozen om in
het schooljaar 2016-2017 alleen met
groep 4 te gaan zwemmen. Ze zijn
van mening dat groep 3 nog te jong
is voor het schoolzwemmen.
De Welle groeit en volgens de
prognoses groeien we nog verder.
Dit is mooi. De gemeenteraad heeft
al het besluit genomen dat de school
een verzoek tot uitbreiding mag
doen. Dit verzoek moet voor 1
februari 2017 binnen zijn. In de loop
van het jaar nemen ze dan verder
een besluit en kan er in 2018 worden
gebouwd.
Intern gaat Alpha wel verbouwen om
zo de groep 1/2 te splitsen.
Wilt u denken aan het overmaken
van het geld voor de schoolreizen en
het schoolkamp.

Formatie
De formatie is voor onze school klaar
en de nieuwe collega’s stellen zich
hieronder aan u voor.
Groep 1/2
Even voorstellen:
Hé een nieuw gezicht!
Mijn naam is Suzanne Overbeeke en
ik ben 24 lentes jong.
Samen met mijn
vriend woon ik in
Kapelle. Na de
zomervakantie kom
ik op de Welle
werken, Ik zal
voornamelijk in groep
1/2 werkzaam zijn
bij Juf Katinka. Hier
heb ik al veel zin in.
Naast dat ik op de
Welle een aantal
dagen werk, werk ik
ook op ’t Honk in
Kapelle als onderwijsassistente.
Naast mijn werk geef ik op de
woensdagmiddag gymles aan peuters
en kleuters in Kapelle. Ook houd ik
erg van lezen, leuke dingen doen
met vrienden en vooral van zingen.
Elke donderdagavond ga ik met veel
plezier naar Jongerenkoor Nova
Melodica.
Als u vragen hebt, schiet me gerust
even aan. Ik vind het leuk om
nieuwe mensen te leren kennen. Ik
werk dinsdag en woensdag.
Maar nu eerst allemaal genieten van
een wel verdiende vakantie!
Hartelijke groet,
Suzanne Overbeeke
Beste
ouder(s)/verzorger(
s),
Ik ben Marije
Schrier, 25 jaar en
ik woon in
Wemeldinge.
Daar woon ik nu
ongeveer 3 jaar
samen met mijn

vriend Alex en onze dochter Jayda.
Afgelopen schooljaar heb ik o.a.
gewerkt op Het Kompas (Yerseke),
de Beatrix school (Goes) en de
Regenboog school(Hoedekenskerke).
Aankomend schooljaar werk ik
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag als onderwijsassistent op de
Welle in groep 1/2. Ik heb er heel
erg veel zin in!
Groetjes Marije
Vanaf 1 februari wordt de groep
gesplitst en komt juf Chantal de
Koeijer voor groep 2. Zij zal zich
later voorstellen.
groep 3
Juf Rosanne komt na de vakantie
terug in op de maandag en dinsdag.
De woensdag, donderdag en vrijdag
zal juf Dewy Daems in de groep
aanwezig zijn.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Dewy Daems, ik ben 22
jaar en woon in Middelburg.
Vanaf groep 3 riep ik al dat ik juf
wilde worden en dan het liefste in
groep 3, want daar leerde je lezen en
schrijven. Na in 2011 mijn Havo
diploma te hebben behaald, ben ik
begonnen met de opleiding Pabo op
de Hogeschool Zeeland in Vlissingen.
Tijdens deze opleiding heb ik op veel
verschillende scholen en in
verschillende klassen stage gelopen.
Sinds mei 2015 ben ik afgestudeerd
en
mag
ik

mijzelf een ‘’echte juf ’’ noemen.
Hierna heb ik op veel verschillende
scholen invalwerk gedaan en heb ik
ook mijn gymopleiding afgemaakt die
ik in juni 2016 afgerond heb.
Hiermee mag ik de kinderen nu ook
gymles geven.
Vanaf aankomend schooljaar ga ik op
de woensdag, donderdag en vrijdag
werken in groep 3. Op de dinsdag
werk ik op de Rank in ’s
Gavenpolder.
Mijn hobby’s zijn: knutselen, lezen,
dansen en op vakantie gaan 
Ik heb heel veel zin in aankomend
schooljaar en kijk er vol
enthousiasme naar uit!

Juf Angela gaat een hele week
werken in groep 4.
Groep 5/6 blijft de hele week bij juf
Kim. Wel komt er in deze groep voor
2 dagen een Lio-er (Leraar In
Opleiding). Dit is een vierde jaar
student van de HZ. Nicky Hazeleger
gaat geleidelijk de groep overnemen
en zal samen juf Kim gesprekken
met ouders voeren. Juf Kim blijft
echter wel eind-verantwoordelijk.
Groep 7/8 blijft op dinsdag t/m
vrijdag bij meester Wim. Op de
maandagen komt juf Eveline.

Even voorstellen:

Mijn naam is Eveline Spronk.
Ik ben getrouwd met Frans. Samen
hebben we drie kinderen, Tim is
helaas 5 jaar geleden op zijn 16de
overleden, Lieke , zij wordt
binnenkort 20 jaar oud en Peter, die
net 18 is geworden.
Ik woon in Kapelle, daar ben ik ook
geboren in 1964. Maar ik ben
opgegroeid in Rotterdam. Daar
hebben we gewoond tot 1993,
daarna zijn we verhuisd naar Capelle
aan den IJssel waar onze kinderen
zijn geboren.
We wonen sinds 11 jaar met veel
plezier in Kapelle.
Sinds 1986 werk ik in het onderwijs.
De laatste jaren heb ik vooral in
groep 6 en 6/7 gewerkt.
Ik heb een heleboel hobby's. Ik houd
van tekenen en schilderen, lezen en
wandelen met Boris (onze hond).
Daarnaast tuinier ik graag, wat wel
handig is met een flinke tuin. Ik vind
het ook leuk om samen een
gezelschapsspel te doen of een potje
tafeltennis.
Mijn favoriete schoolvakken zijn
rekenen, geschiedenis, knutselen en
natuurlijk tekenen.
Zoals het er nu naar uitziet ga ik op
maandag meester Wim vervangen en
daarnaast kom ik nog een dag.
Wat ik dan precies ga doen is nog
even een verrassing.
Ik zie ernaar uit om u/jou te
ontmoeten.

Juf Hannie gaat met vroegpensioen
en juf Elly gaat op een andere
Alphaschool werken.
Meester Ruud wordt directeur op een
andere Alphaschool.

Juf Annelieke blijft de gehele week
om te assisteren bij de begeleiding
van individuele kinderen en
verschillende groepen.

Website

Juf Joke is de intern begeleider en
werkt op dinsdag en donderdag.
Meester Chris is de directeur.

We hebben er hard voor moeten
strijden, maar zijn blij te kunnen
melden dat we bij het begin van het
schooljaar met 5 groepen starten en
in februari al over gaan naar 6
groepen!! Wij zijn daar heel blij
mee!! Wij hadden hier formeel geen
recht op.

Vragenlijst andere
schooltijden

Uit de vragenlijst blijkt dat 95 % van
de ouders tevreden zijn over het
vijfgelijke dagen model. Vooral de
rust en duidelijkheid worden gezien
als pluspunten.
Punten van aandacht waren het
koelen van de lunch en aanbod van
Kibeo. Dit laatste wordt
meegenomen in het overleg met
Kibeo.

.

Op dit moment zijn we trots om u te
vertellen dat de site online is. Hij is
mooi en overzichtelijk. Ik zou zeker
eens kijken.
Vanaf volgend jaar zullen de
nieuwsbrieven ook via de site
komen. www.cbsdewelle.nl

Nieuw meubilair
Voor de groepen 3 t/m 6 is er nieuw
meubilair.

Belangrijke data

22 juli laatste schooldag.
5 sept. eerste schooldag 2016-2017.
13 sept. schoolreis groep 3t/m6
14 tm16 sept. schoolkamp groep 7/8

16 sept. Schoolreis groep 1/2 .
23 sept geen gymnastiek.
Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben, de
ouderkalender volgt nog. Dan
gaan we nu eerst vakantie vieren.
Ik hoop dat u en uw kind(eren)
een goede vakantie mogen
hebben en ik hoop u weer in het
nieuwe schooljaar te begroeten.
Namens het team van de Welle
Chris Kouwijzer

