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Nieuwsbrief maart 
 

 

 

 

 

 
  Beste ouder(s), verzorger(s)  

We willen u graag op de hoogte houden van het nieuws en de 

belevenissen van SBO de Welle. U ontvangt daarom nu elke maand 

deze nieuwsbrief. 

Inhoud: 

- Voortgang bouw/verbouw Winkelsteeg 

- Rapportgesprekken  

- ICT-nieuws 

- Leraren tekort/vervanging 

- Info over stakingsdag 

- Schaatsplezier locatie Thorbeckelaan 

- Even voorstellen…  

- Nieuws uit groep W2-3 
 

 

 

15-3-2019 

Landelijke stakingsdag  

Lessen gaan door op SBO de 

Welle 

 

27-3-2019 

Schoolvoetbal gr. 5 en 6 

 

3-4-2019 

Schoolvoetbal gr. 7 en 8 

 

12-4-2019: 

Koningsspelen 
 

 

Rapportgesprekken: 

Er is weer een goede 

opkomst geweest voor de 

rapportgesprekken. We zijn 

erg trots  dat de kinderen, 

op hun eigen niveau en 

naar hun eigen kunnen, zo 

goed en hard hebben 

gewerkt.  

We zien ouders als 

belangrijke schakel tussen 

school en kind. We vinden 

het fijn om samen met 

ouders op te trekken in het 

begeleiding van uw kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang van de bouwwerkzaamheden  

De fundering ligt er; het beton voor de school en de uitbreiding 

van de huidige boerderij is gestort. 

Tijdens de voorjaarsvakantie is er veel sloopwerk gedaan en het 

opbouwen kan beginnen. Er wordt op dit moment gekeken naar 

o.a. keuze vloer, schilderwerk en keuken.  

 

ICT-nieuws:  

Rond de voorjaarsvakantie 

krijgen beide groepen 5/6 

iPads om mee te werken. 

Hierop kan gewerkt worden 

met Gynzy en Coolwise. De 

groepen 4/5 krijgen beiden 

een paar iPads. Daarop kan 

met toerbeurt gewerkt 

worden. Voor volgend jaar 

is de planning dat er overal 

gewerkt gaat worden met 

Chromebooks 
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   Nog meer de Welle nieuws 

 
 

Lerarentekort:  

Zoals u zult merken is het moeilijk om goede vervanging te vinden.  

Op de volgende manier gaan we hier mee om: we proberen eerst via verschillende wegen 

vervanging te regelen. Lukt dat niet?  

Dag 1: de leerlingen worden verdeeld over de andere klassen 

Dag 2: blijkt er nog geen inval beschikbaar te zijn, dan zal er voor deze klas die bepaalde dag geen      

            les zijn en zijn de kinderen vrij. Ouders worden geïnformeerd. 

Dag 3 of langer: Bij een langere periode kan ervoor gekozen worden om een andere groep thuis te   

           laten (wisselsysteem). Hiermee wordt voorkomen dat steeds dezelfde groep thuis blijft..  

Schaatsplezier in Enschede met de Thorbeckelaan 

De lessen werden verzorgd door trainers van de schaatsschool. Een mooi initiatief om het 

schaatsen onder de knie te krijgen.  

Zowel de leerlingen als de collega’s hebben enorm genoten van deze gezellige en 

leerzame activiteit. Erg fijn dat er zoveel ouders mee waren om te rijden; onze dank 

daarvoor! 

                      

              

Staking 15 maart: 

Op vrijdag 15 maart is er wederom een landelijke staking voor onderwijs. De directie van 

SBO de Welle heeft het personeel gevraagd om aan te geven of ze gebruik willen maken 

van hun recht op staking. Wanneer dit zo is zal de desbetreffende klas vrij krijgen. U zult dit 

dan in de week van 11 maart horen. We streven ernaar om het onderwijs op de Welle zoveel 

mogelijk door te laten gaan.  

 

Adviesgesprekken groep 8: 

In deze periode vinden de adviesgesprekken voor leerlingen uit groep 8 plaats. Op basis 

van de citotoetsen, ervaring vanuit leerkracht en een intelligentieonderzoek wordt er een 

advies uitgebracht. Vervolgens kunnen ouders en kind een aanmelding doen bij een 

voortgezet onderwijs school naar keuze.  
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Wie werken er nu allemaal op SBO de Welle? We stellen ons voor: 

                    
Gulsum Karakoc       Barbara Haghuis             Manon Kroeskop           Gerrit Kleinhaarhuis 

leerkracht  T5/6       leerkracht  W6             teamleider/ leerkracht    remedial teacher 

Thorbeckelaan       Winkelsteeg                        Thorbeckelaan            Winkelsteeg 

 

                         
Marleen Koelen               Karin van der Weer          Marije Grooten            Marianne Hoogezand 

leerkracht T7-8A           leerkracht W2-3 +W3        onderwijsassistent  leerkracht W2-3 

Thorbeckelaan       Winkelsteeg            Winkelsteeg  Winkelsteeg 

 

                         
Wouter Arends         Nicole Tuinman           Leo Huisman            Marlijn van Dijk   

orthopedagoog         leerkracht W4             locatieleider        leerkracht T4/5 

Thorbecke+Winkelst          Winkelsteeg        Winkelsteeg                       Thorbeckelaan 
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Mieke Lammertink       Jan Willem Stegeman        Kim Postel         Els Webbink 

leerkracht W5-6        interim directeur     leerkracht W6         ICT 

Winkelsteeg                      Winkelst + Thorbecke        Winkelsteeg         Thorbeckelaan 
 

                                 
Resie Hofhuis                    Arie Keizer         Sabine Spoler             Martin van der Heuvel  

rekencoördinator          Conciërge     leerkracht T8B+T6-7        leerkracht T7-8B 

Thorbecke+Winkelst           Thorbeckelaan                 Thorbeckelaan              Thorbeckelaan 
 

                           
Marleen Velthof        Irma Banis                       Renee Smit                 Joke Huis in ’t Veld 

orthopedagoog               leerkracht W4-5             logopedist      leerlingbegeleider        

Winkelsteeg                      Winkelsteeg  Winkelsteeg      Winkelsteeg 
 

                              
   Marja Versteeg       Regina ten Asbroek         Patrick Hamer                   Joyce de Winder 

administratie        logopedist    leerkracht W7A     onderwijsassist./leerkracht 

Winkelsteeg        Winkelsteeg  Winkelsteeg      Thorbeckelaan 
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Jolanda Thomassen           Tonja van der Togt         Karin Wolterink                    Linda Spijker 

logopedist            leerkracht W4-5  leerkracht W3        intern begeleider 

Thorbeckelaan                    Winkelsteeg  Winkelsteeg        Winkelsteeg 
 

                              
   Carmen Oldemaat        Heleen Oude Lansink              Cindy Weersink               Genia Fisscher    

   leerkracht  T8A        intern begeleider        leerkracht           intern begeleider 

   Thorbeckelaan                Thorbeckelaan        Thorbeckelaan          Winkelsteeg 

                              
  Anneke Cnossen           Gerianne ten Buren          Ellen Pigge                        Agnes Kroezen 

  conciërge/ kookjuf           leerkracht  W4                leerkracht W5-6       onderwijsassistent 

  Thorbeckelaan            Winkelsteeg    Winkelsteeg        Thorbeckelaan 

                                
Maret Egbertsen                Ellen Hulleman               Marleen Schutmaat          Nathalie Kristen 

administratie           leerkracht T6-7   leerkracht W6-7        leerkracht W7A 

Thorbeckelaan           Thorbeckelaan   Winkelsteeg         Winkelsteeg 
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 Wim Mekenkamp              Esther Luttikhuis                Nienke Schiphorst             Beatrix Muller       

 locatieleider                    muzieklerares  leerkracht T8B            Maatschappelijk werkster 

 Thorbeckelaan          Winkelst +Thorbecke Thorbeckelaan      Thorbecke + Winkelsteeg 

                        

Jan Oolbekkink                Caroline Bokdam          Marja Heerts            Herm Nieuwlaar 

Conciërge/techn. ass.    leerkracht  W7B                   leesbegeleidster   conciërge 

Winkelsteeg                      Winkelsteeg         Winkelsteeg                    Thorbeckelaan 
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Nieuws uit groep 2/3 Winkelsteeg 

Voorlezen is super; we leren nieuwe woorden en                                                           

de wereld om ons heen kunnen we op deze manier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

beter begrijpen. Ook kunnen we al zelf een beetje                                          

lezen……hoe knap is dat! 

 

De brandweer kwam in 

onze groep een boek 

voorlezen; Oei, de taart! Het 

ging over veiligheid in huis, 

omgaan met vuur, lucifers, 

rookmelders. De kinderen 

luisterden ademloos naar 

het mooie prentenboek. 

Daarna hebben we nog fijn 

met elkaar gepraat over 

brandveiligheid. 

 
 

Op woensdag 27 februari gingen we naar de bibliotheek. Daar werden we voorgelezen uit het 

boek; Een huis voor Harry. In de klas had juf het ook al voorgelezen, dus we wisten er al veel 

van. De poes Harry is verdwaald en zoekt in de stad de weg terug naar zijn eigen huis. Hij 

beleeft van alles tijdens deze zoektocht. Hieronder zie je onze Harry’s. 

   

 
  

 


