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Nieuwsbrief oktober 2020 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                 
Welkomstwoord 

Beste ouders/verzorgers,                                                       

Graag willen we u op de hoogte houden van het 

nieuws en de belevenissen op SBO de Welle.  
U ontvangt daarom regelmatig de Nieuwsbrief. 

Dit is de tweede Nieuwsbrief van het  
schooljaar 2020-2021.  

 

Deze brief staat vooral in het teken van meneer Jan. 
Meneer Jan die niet meer bij ons is... 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 
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• Woord van directeur Jan-Willem Stegeman 

• Nieuws uit natuur 

• Keukenpraat 

• Handvaardigheid & Techniek 

• Klasse(n)nieuws 

• Wat u verder nog moet weten… 

 

 

 

Agenda 
Woensdag 4 november 

Nationaal schoolontbijt voor 

allemaal, in de eigen klas! 

Alle ingrediënten daarvoor 

worden gratis geleverd. Je 

mag dus met een lege maag 

naar school komen. 

 

 
 

• 4 november 

Schoolontbijt 

• 24 november 

Kijkmiddag. Wegens 

Corona niet mogelijk 

• 30 november 

Studiedag, kinderen vrij. 

• 4 december 

Sinterklaas 

• 7 december 

Inloopspreekuur SMW. 

Wegens Corona niet 

mogelijk 

• 16 december 

Kerstdiner 

• 18 december 

Vrije dag 

• 21 december t/m 1 

januari  

Kerstvakantie 

• 4 januari 

Inloopspreekuur SMW 

• 5 januari 

Luizencontrole 
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__________________________________________________________________________________ 

Woord van directeur Jan-Willem Stegeman 

 

Beste ouders/verzorgers/belangstellenden,  

Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief. We hopen dat u deze weer met belangstelling zult 

lezen.  

Onze school heeft hele verdrietige weken achter de rug. Het overlijden van Jan heeft een 

enorme impact op onze organisatie. We missen Jan elke dag! 

Speciaal voor Jan hebben we er daarom ook voor gekozen om deze nieuwsbrief 

grotendeels aan hem op te dragen. 

Met vriendelijke groet,  

Jan-Willem Stegeman  
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_________________________________________________________________________ 

  

Nieuws uit de natuur 

In het teken van de verdrietige gebeurtenis zet ik (Meester Wout) het buitenwerk voort. Het 

buitenwerk doe ik niet alleen, maar met hulp van Juf Marja en Juf Irma. Jan is onvervangbaar 
en deed super veel buiten. Samen proberen we elkaar te helpen om het werk buiten voort te 

zetten. Ik heb dinsdag en donderdag tijd om samen met de leerlingen klusjes te doen. De 

leerlingen helpen super mee om de school te onderhouden. De leerlingen helpen in de tuin, 
de dieren voederen of klusjes in school doen. Wat een toppers! Jan zou trots zijn! Op korte 

termijn proberen we het zo op te lossen, maar er zal nog een vacature komen voor het buiten 

werk. 
 

We zijn nu ook bezig met de 2 tuinen achter en voor de school. Door de hulp van Harley 
(stagiair) komt dit helemaal in orde. 

 

Ook wordt de boerderij afgebouwd. De tekening en plannen zijn er al. In de eerste week van 
januari start de bouw van de boerderij en in maart verwachten we dat de bouw van de 

boerderij klaar is. 

 
Kortom de 2 reuze konijnen, 2 kleine konijnen, 5 kippen, 3 schapen en 2 geiten zijn enorm blij 

met jullie als verzorgers! 
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____________________________________________________________________________ 

 

Keukenpraat 

Meneer Jan hield niet van koken, maar wel van groente verbouwen en opeten. 

De rabarber die meneer Jan geplant heeft, stond voor de tweede keer dit jaar hoog in de 

voortuin van onze school. In een grote pauze hebben kinderen uit groep 5/6 geholpen om 
de rabarber te oogsten. ’s Middags heeft Déon uit 6b daar rabarbermoes van gekookt en in 

potjes gedaan. Tevens hebben leerlingen uit deze groep aardbeien geplukt en vruchtenjam 

gemaakt! 
 

Eerder dit schooljaar hebben leerlingen uit groep 7b, 8a, 8b en 8c in de moestuin achter de 

school aardappels gerooid, boontjes geplukt en daar een heerlijke Hollandse maaltijd mee 
gemaakt. Meneer Jan had die aardappels gepoot en de bonenplanten gekweekt. Hij vond 

het prachtig dat die in onze keuken door de leerlingen werden verwerkt. 

Nu groeit er nog veel boerenkool en palmkool. Die zullen we binnenkort oogsten en  in de 
keuken gaan bereiden tot een smeuïge stamppot. 

We missen meneer Jan. Hij was altijd vriendelijk en het was heel gezellig als hij even in de 

keuken kwam kijken naar wat we kookten. En hij wilde dan ook graag lekker proeven. 
 

Juf Irma en juf Anneke 
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__________________________________________________________________________________ 

 

Handvaardigheid & Techniek 
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__________________________________________________________________________________ 

 

Klasse(n)werk 

Bericht uit groep 3A: 

In groep 3a hebben we veel met elkaar gepraat over verlies en verdriet. Veel kinderen 

hebben een oma of opa verloren. Met behulp van vragenkaartjes konden de leerlingen 

goed verwoorden wat er bij hen leefde. Samen praten heeft ons heel goed gedaan. Ook 

al was het soms moeilijk om op alle vragen een antwoord te geven. Elke dag staken we 

een kaarsje aan en elk kind mocht ook elke morgen een eigen lichtje aansteken (foto).  

De kinderen hebben een mooie tekening gemaakt voor meneer Jan en van al die 

tekeningen hebben we een boekje gemaakt, om aan zijn familie te geven.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Bericht uit groep 3B: 

In onze groep hebben wij het boek van Woezel en Pip -  

dag lief muisje -  voor gelezen. 

In dit boek wordt op een mooie, respectvolle manier aan 

kinderen uitgelegd hoe en wat omtrent het overlijden van 

iemand. 

Elke dag hebben wij met elkaar een kaars aangestoken in 

de kring en met behulp van vragenkaartjes konden de 

kinderen ook hun eigen verhaal kwijt, van het verlies van 

opa, oma of bijvoorbeeld een huisdier. 

 

Alle kinderen hebben een kleurplaat gemaakt voor meester 

Jan en hier een tekst bij bedacht. Van al die mooie 

tekeningen is een boekje gemaakt en dat hebben de 

kinderen bij de herdenkhoek gelegd. 

 

 



   
 

 7  
 

 

Bericht uit groep 4/5B: 

Met de groep hebben we het verhaal gelezen van de das en de vos. Ze hadden een rups 

gevonden in het water, in een potje gedaan en er goed voor gezorgd. Even waren das en 

vos bang dat de rups dood was maar de volgende dag zat er een mooie vlinder in het 

potje. Het verlies van Meneer Jan hebben de kinderen een beetje een plek kunnen geven 

door mooie vlinders te maken. En meneer Jan was gek op mooie bomen.  

 

 

 

  

 

 

 

Bericht uit groep 5/6: 

In groep 5/6 hebben we op woensdag 30 september 

gepraat over het verlies van meneer Jan. Vervolgens zijn we 

samen naar de herdenkingsplek geweest en hebben we alle 

foto’s van meneer kunnen bekijken.  

Namens de klas hebben wij allemaal een tekening en 

tekst/gedichtje gemaakt en gebundeld in een boek. Het 

boek heeft bij de herdenkingsplek gestaan en gaat nu naar 

de familie van meneer Jan.  

Iedere vrijdag zorgen twee leerlingen uit onze groep dat de 

dieren worden gevoerd. 

Bericht uit groep 6A: 

In groep 6a hebben we met elkaar mooie, waardevolle gesprekken gevoerd over het 

overlijden van meneer Jan. We hebben hierbij over onze gevoelens gesproken en ook onze 

eigen gevoelens als leerkrachten konden en wilden we niet verbergen.  

Het verdriet mocht samen gedeeld worden en dit heeft ons als groep nog dichter bij elkaar 

gebracht. 

Tijdens onze taallessen ging het veel over gedichten. Dit waren vaak luchtige gedichten 

zoals een limerick. Ook hebben we een haiku geschreven. Deze haiku’s gaan meestal over 

de natuur. De natuur waar ook meneer Jan zo nauw mee verbonden was. 

Een haiku: 

• Heeft 3 regels 

• Gaat vaak over de natuur 

• Hoeft niet te rijmen 

• De eerste regel heeft 5 lettergrepen, de tweede 7 

lettergrepen en de laatste weer 5 lettergrepen. 

Kippen zijn erg lief                                         

De kippen vliegen liefst rond 

Ze pikken het liefst 

(Door Thijs) 

De aarde is rond 

Op de aarde zijn mensen 

De mooie aarde 

(Door Melvin) 
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Bericht van groep 6/7. 

Toen we het nieuws hoorden van meneer Jan, waren we allemaal erg verdrietig. We konden 

het niet geloven en natuurlijk hadden we veel vragen. We hebben veel met elkaar 

gesproken en elkaar gesteund waar nodig. Samen hebben we besloten om iets voor 

meneer Jan te maken. De vorm mochten we zelf bepalen. Een aantal leerlingen heeft een 

mooie tekening (mandala) voor meneer Jan gemaakt, anderen hebben een brief of 

gedicht voor hem geschreven. Er zijn zelfs technische bouwwerken gemaakt! Hier hield 

meneer Jan erg van. Op deze manier hebben we allemaal wat kunnen betekenen voor 

hem. We hebben alle mooie dingen, die we hebben gemaakt, eerst een plek in de klas 

gegeven. Daarna hebben we ze in de hal gelegd. We staken in de morgen een kaarsje voor 

hem op. Dit om even stil te staan bij het verlies. Het kaarsje gaf ons een fijn en warm gevoel. 

Hetzelfde gevoel dat meneer Jan ons altijd gaf.  

 

 

 

 

 

 

 

Bericht uit groep 7A: 

 

In groep 7A sloeg het bericht dat meneer Jan was overleden in als een bom...  

In de kring stelden we vragen, werden we verdrietig en troostten we elkaar...  

We kleurden een mandela voor hem en brachten dat naar “zijn plekje” in de hal...  
De vertoonde foto’s die daar te zien waren, brachten ons een traan, maar ook soms een 

lach.  

 
Meneer Jan, we gaan je missen!  

Bericht uit groep 8A: 

Wij hebben in de klas mandala’s gemaakt voor meneer Jan en deze opgehangen bij de 

gedenkhoek. Wat gaan we je missen lieve meneer Jan: je techniek- en 

handvaardigheidslessen, het werken op de boerderij maar ook de grapjes die je maakte! 
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________________________________________________________________________________ 

 

Wat u verder nog moet weten... 

Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

Mijn naam is Jessica Spoler en vanuit Avedan (www.avedan.nl) ben ik als 

schoolmaatschappelijk werker verbonden aan SBO De Welle. Wat kan ik voor u 

betekenen? School is een plek, waar kinderen een groot deel van hun tijd 

doorbrengen. Soms doen zich problemen voor waar een kind thuis of op school 

last van heeft. Als schoolmaatschappelijk werker adviseer, ondersteun en bied 

ik hulp aan kinderen en hun ouders. Met elkaar zullen we zoeken naar 

oplossingen voor allerlei vragen en/of problemen die te maken hebben met 

school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast heb ik nauw contact met de 

intern begeleiders van SBO de Welle en zal ik deelnemen aan het 

schoolondersteuningsteam. 

Aan welke vragen en/of problemen kunt u denken? 

• Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel? 

• Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind 

• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? 

• Heeft uw kind last van de scheiding? 

• Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen? 

• Is er sprake van pesten of gepest worden? 

• Vragen rondom rouwverwerking 

• Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt? 

Bereikbaarheid 

U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt waar u 

hulp bij nodig heeft, of om een afspraak te plannen. Het kan ook zijn dat u via de intern 

begeleider verwezen wordt. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt 

alleen, als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. 

Deze vinden doorgaans op school plaats. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze 

ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk.  

Wilt u laagdrempelig met mij in contact komen? Hieronder ziet u een planning van de 

spreekuren. U ziet hier wanneer ik aanwezig ben op SBO de Welle (8:30 uur tot 9:30 uur).  

Data Data Data 

 8 februari 7 juni 

2 november 1 maart 5 juli 

7 december 12 april  

4 januari 10 mei  

 

Contactgegevens: 

        j.spoler@avedan.nl 06-10390449 

 

mailto:j.spoler@avedan.nl
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Logopedie 

Vanaf dit schooljaar maakt logopedie geen structureel onderdeel meer uit van de 

zorgtaken op SBO de Welle. Logopedie wordt voor kinderen vergoed vanuit de 

zorgverzekering. U als ouder/verzorger kunt gebruik maken van deze vergoede vorm van 

logopedie. 

U kunt als ouder/verzorger zelf bepalen bij welke praktijk u gebruik wilt maken van 

logopedie. Binnen onze school hebben we een ruimte beschikbaar gesteld aan de 
logopediepraktijk Tompoes en Babbels. Behandelingen via deze praktijk kunnen binnen 

school plaatsvinden. 

Naast de behandelingen via de logopediepraktijk, vinden we het belangrijk dat leerlingen 
die niet voldoende hebben aan deze logopedie wel goed begeleid worden. Daarom zal de 

school, op basis van de aanvullende vraag aan logopedie-deskundigheid, deze extern 

inkopen. 

De behandeling zal op school plaatsvinden. 

Inmiddels hebben de intern begeleiders met de meeste ouders/verzorgers al contact gehad 

hierover. 

Zij helpen samen met u bepalen welke vorm van logopedie het best bij uw kind past. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de intern begeleider. 

Groep 3 t/m 5/6: Genia Fisscher  
Groep 6 t/m 8: Heleen Oude Lansink 

 

 

 

 

 

 


