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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. 

 
Veel plezier met het lezen ervan! 

Inhoud: 

• Agenda 
• Woord van directeur Jan-Willem Stegeman 
• De opening van de school 
• Praktijk 
• Even voorstellen  
• Stagiaires 
• Klassenwerk   
• Wat u verder nog moet weten… 

 

 
 
Agenda 
Houd Social Schools in 
de gaten voor de actuele 
informatie. 

 
 

• 21 september 
prinsjesdag. 

• 1 oktober 
studiedag, alle 
leerlingen vrij! 

• 6 – 15 oktober 
kinderboeken
week.  

• 18-22 oktober 
herfstvakantie 
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Woord van directeur Jan-Willem 
Stegeman 

 
Een nieuw schooljaar! 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Sinds maandag 23 augustus zijn de schooldeuren weer open. Fijn om na zes weken alle 
kinderen weer te mogen ontvangen. 
Op dit moment zijn er 220 kinderen ingeschreven op onze school. 
 
Na de lastige Corona periode hopen we dit jaar op een iets rustiger schooljaar. 
 
Het team van SBO de Welle gaat in de aankomende maanden aan het werk met het 
schoolplan 2021-2025. Een plan waarin we gaan beschrijven welke onderwijskundige keuzes 
we maken en in welke volgorde we dit gaan doen. 
Bij dit plan betrekken we de medezeggenschapsraad waarin u als ouders/verzorgers 
vertegenwoordigd bent. 
 
Zoals u vast heeft gezien bij de opening is de school nagenoeg klaar m.b.t. verbouwingen. 
We zijn er ook klaar mee, want na bijna twee jaar werkzaamheden is het nu tijd geworden 
om te gaan genieten van het gebouw. 
Wel zullen er in de aankomende jaren toiletgroepen worden vervangen aangezien deze 
gedateerd zijn. 
 
De praktijklessen draaien inmiddels volop, alle kinderen gaan kennismaken met koken, 
handvaardigheid en boerderijleer/tuinen. In deze lessen worden de normale reken/taal 
doelen uit de lessen gekoppeld aan de drie vakken. 
U kunt bijvoorbeeld denken aan het wegen van meel of het uittellen van brokjes voor de 
geiten. Als team zijn we erg blij en trots dat we dit onze kinderen kunnen aanbieden. 
 
Tot slot vraag ik nog uw aandacht voor twee dingen; 
 
De kinderen hebben in de afgelopen twee schooljaren (door het coronavirus) veel lessen 
moeten missen. Natuurlijk is er wel hard online gewerkt, maar dat was niet altijd makkelijk. 
Als school sturen we daarom op de maximale aanwezigheid van uw zoon/dochter op de 
schooldagen. Indien u zoon/dochter ziek is dan kunt u dit alleen op schooldagen telefonisch 
melden van 08.00 uur tot 08.30 uur op 0546-706520. 
Indien u verlof wilt dan kunt u hiervoor een formulier invullen wat u kunt vinden op onze 
website, www.sbodewelle.nl, of in de postvakjes bij alle hoofdingangen van school. 
 
Indien u vragen heeft over het onderwijs en/of praktische vragen dan wil ik u vragen om 
altijd eerst contact op te nemen met de eigen leerkracht. 
 
Ik wens u mede namens het team van SBO de Welle een goed schooljaar! 
 
Jan-Willem Stegeman 
Directeur 
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De opening van de school 
 
Wij zijn blij dat we op woensdag 1 september 2021 onze prachtige school konden openen en 
hebben mogen laten zien aan alle ouders/verzorgers van SBO de Welle, buren en andere 
genodigden.  
 
Natuurlijk konden wij uw kind(eren) deze (openings)dag niet vergeten. De gehele ochtend 
was een klimbaan, stormbaan en opblaasbare pannakooi aanwezig op ons schoolplein. 
Daarnaast heeft Bultje (de mascotte van Heracles) een bezoek aan SBO de Welle gebracht 
en heeft hij met alle klassen een quiz gedaan. Er was ook een kleurwedstrijd. Aan het einde 
van de ochtend hebben twee leerlingen uit groep 8B de school geopend en was het tijd voor 
champagne en een klein cadeautje in de klas. Inmiddels zijn de winnaars van de 
kleurwedstrijd bekend. Wij wensen de winnaars veel plezier met hun gewonnen prijs.  
SBO de Welle kijkt terug op een geslaagde dag!  
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Praktijk  
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Even voorstellen  
 
Mijn naam is Kim Schook - ter Bekke. 
Sinds 2016 ben ik getrouwd met mijn man Hans Schook en wij  
hebben twee mooie kinderen samen; Joep (3) en Nout (2). 
Wij zijn woonachtig in Delden en genieten samen  
erg van de natuurrijke omgeving. 
Voorheen heb ik 12 jaar bij de Dr. Schaepmanstichting  
in Hengelo gewerkt, waarbij de afgelopen 6 jaar op basisschool  
de Hunenborg in Hengelo.  
Ik ben ontzettend enthousiast om op SBO de Welle  
te mogen werken en heb de afgelopen weken al 
volop mogen genieten van de kinderen. 
  
Groetjes,  
  
Kim Schook  
groep 5 - woensdag, groep 2/3 - donderdag en vrijdag. 
 
 
 

Hoi, ik ben juf Mariska.  
Sinds dit schooljaar werkzaam op deze mooie school. Ik ben  
op maandag, dinsdag en woensdag de juf van groep 7/8. Op 
donderdag en vrijdag ben ik thuis bij onze kinderen. Julia zit  
in groep 4, Tygo in groep 2 en Wessel nog op de  
Peuterspeelzaal. In mijn vrije tijd ben ik veel in  
het zwembad te vinden om te waterpoloën. Ook ben 
ik regelmatig op de boerderij van mijn ouders en broertje 
om daar te helpen.  
Ik heb hiervoor 6 jaar met veel plezier op de Compaan,  
locatie Maardijk gewerkt en daarvoor 10 jaar op SBO 
de Toermalijn. Ik heb heel veel zin in dit nieuwe schooljaar! 

 
Mijn naam is Lydia Nordt. 
Vorig jaar was ik actief als leraar in opleiding (LIO-stagiaire) 
 binnen het team van SBO de Welle.  
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam als leerkracht van  
groep 6/7 en groep 8B. Op de maandag en dinsdag kunt u  
mij vinden in groep 8B. Donderdag en vrijdag ben ik te  
vinden in groep 6/7. Voorheen heb ik stagegelopen binnen  
verschillende SBO-/SO-scholen in de nabije omgeving.  
Na een leuke start met beide groepen kijk ik met veel  
plezier uit naar dit nieuwe schooljaar.  
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Mijn naam is Dagmar Smit en ik ben 25 jaar oud.  
Sinds vorig jaar ben ik getrouwd met Wouter en wonen wij in Wierden.  
Afgelopen mei ben ik met veel plezier begonnen als onderwijsassistente bij 
SBO De Welle!  
 
Jullie kunnen mij tegenkomen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Misschien binnen de school of op maandag en donderdag bij het regelen van 
het verkeer rondom de school! 
 
Hopelijk spreken we elkaar eens!  
 
 

Mijn naam is Laura Kempees-Geukers. 
Sinds dit schooljaar ben ik op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
werkzaam als onderwijsassistente.  
Samen met mijn gezin woon ik met veel plezier in Almelo.  
In mijn vrije tijd hou ik van fotograferen en uitgebreid koken.  
 
 
 
 
 

 
 
Sinds dit schooljaar werk ik als intern begeleider bovenbouw (groep 6 
t/m 8) op SBO De Welle. Graag stel ik mij even aan jullie voor. Mijn 
naam is Heidi van Melis-het Lam. Ik ben getrouwd en samen met mijn 
man Jacco hebben wij twee dochters. In mijn vrije tijd wandel ik graag 
met onze hond, ben ik creatief bezig (handwerken, bloemschikken) en 
volg ik een studie Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. 
Inmiddels ben ik ruim 20 jaar werkzaam in het basisonderwijs, waarvan 
10 jaar als intern begeleider. Als intern begeleider coördineer ik de 
(extra) ondersteuning voor alle leerlingen in de bovenbouw; soms 
groepsgewijs, soms individueel. De afgelopen weken heb ik bijna alle 
bovenbouwgroepen bezocht en heb ik met veel plezier en interesse 
gezien hoe het onderwijs op De Welle wordt vormgegeven. Ik ga jullie vast nog op enig 
moment persoonlijk ontmoeten.  
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Stagiaires  
 

 

Mijn naam is Nina. Ik ben 19 jaar 
en volg de opleiding onderwijsassistent. 
Komend jaar mag ik in groep 7 bij Juf 
Nathalie stagelopen en mijn laatste 
jaar afronden! Ik houd erg van bakken en 
creatief bezig zijn; zo schilder en teken 
ik vaak.  

Mijn naam is Mart Rikhof. Ik ben 21 jaar en 
woonachtig in Almelo. Ik ben een student 
aan de pabo in Deventer. Op dit moment 
volg ik het vierde jaar van de opleiding. 
Mijn stagedagen zijn donderdag en vrijdag. 
Op donderdag en vrijdag ben ik aanwezig 
in groep 8c en zal ik lessen geven. Ik kijk 
er naar uit om in deze groep stage te 
lopen.  

 
 Mijn naam is Loes Holthinrichs. Ik ben 25 

jaar en ik woon in Tubbergen.   
Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar van 
de Pabo, op het Saxion in Enschede. Ik kijk 
er naar uit om dit jaar te mogen afstuderen!  
Ik loop mijn LIO-stage op donderdag en 
vrijdag in groep 5.   
 
 
 
 
 

Mijn naam is Nienke Perik. Ik ben 20 jaar 
en ben woonachtig in Almelo.   
Op dit moment zit ik in mijn vierde, en 
tevens laatste, jaar van de Pabo. Deze 
opleiding volg ik op het Saxion te 
Enschede.   
Dit schooljaar loop ik mijn LIO-stage op 
donderdag en vrijdag   
in groep 4.   
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Mijn naam is Merle Hegeman. Ik ben 21 
jaar oud en zit nu in het laatste jaar van de 
Pabo. Misschien kent u mij nog van vorig 
jaar. Toen liep ik namelijk ook al stage op 
SBO de Welle. Dit jaar ga ik stagelopen bij 
juf Marianne in groep 3/4. Ik heb er erg 
veel zin in! 
 

 

 

Ik ben Isabelle Westra en ben 18 jaar. Ik 
zit in mijn laatste jaar van de opleiding 
onderwijsassistent. Ik loop in groep 7B 
stage bij juf Michelle. Mijn stage dagen zijn 
de woensdag en de donderdag. In mijn 
vrije tijd volleybal ik graag. Ik heb heel veel 
zin in dit schooljaar en om op deze school 
stage te lopen. 

Mijn naam is Lieke Bos. Ik ben 17 jaar oud 
en woon in Vasse.  
Ik volg de opleiding onderwijsassistent en 
ik zit in het tweede jaar.   
Ik loop stage in groep 4/5. Het is een leuke 
en enthousiaste klas. Mijn stagedagen zijn 
maandag en dinsdag.   

 

 

Ik ben Amber Oude Voshaar. Ik ben 20 jaar 
oud en woon in Tubbergen. Ik studeer 
logopedie aan de Hogeschool Windesheim 
in Zwolle. Ik zal het aankomende half jaar 
op donderdag en vrijdag stagelopen in 
groep 6A. Ik heb er ontzettend veel zin in 
om hier stage te lopen.   
 

Mijn naam is Dorethy Hassink en ik ben 19 
jaar oud. Op dit moment zit ik in het 
tweede jaar van de opleiding 
onderwijsassistent. Dit schooljaar loop ik op 
maandag en dinsdag stage in groep 6A. Ik 
heb heel veel zin om hier dit schooljaar 
stage te lopen! 
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Mijn naam is Lin Hooge Venterink. Ik ben 
18 jaar en woon in Oldenzaal.  
Dit jaar zit ik in het derde en laatste jaar 
van de opleiding onderwijsassistent. Ik loop 
op woensdag en donderdag stage in groep 
5/6A bij Mieke en Ellen. 
Ik heb er zin in dit jaar! 

 
Ik ben Reno ter Buurkes. Ik ben 17 jaar 
oud en ik woon in Vriezenveen. Ik volg de 
opleiding Sport&Bewegen op Landstede in 
Zwolle. Ik zit in het derde leerjaar van de 
opleiding en volg het profiel Agogie niveau 
4. Zelf voetbal ik bij Deto in Vriezenveen. 
Als bijbaan werk ik bij het aquapark van 
Attractiepark Slagharen.  
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Klasse(n) werk 
 
In groep 6/7 hebben wij geoefend met het schrijven van een persoonlijke brief. Deze brief 
hebben wij als klas samen voor u geschreven:  
  
  
Beste nieuwsbrieflezers,  
  
  
Wij zijn groep 6/7. We zijn een leuke grappige klas. We zitten met 15 kinderen in de klas. 
Gezellig en leuk is het met die 15 kinderen.  
We hebben twee juffen. Juf Lydia en juf Ester. Alle kinderen komen (meestal) met plezier 
naar school. Er is wel eens gemopper. Tijdens het buitenspelen wordt er leuk gespeeld.  
In de klas is het ook gezellig. De lessen zijn leuk en grappig. We werken op ons 
Chromebook. We praten ook gezellig. En we zitten in rijtjes van 2. de buurman of 
buurvrouw zijn gezellig. De kinderen steken netjes hun vinger op. We hebben ook een 
zitzak waarin we mogen lezen. En een muntenbuis voor een beloning.  
We hebben ook praktijk. Er zijn drie dingen die je kunt doen: boerderijleer, handvaardigheid 
en koken. We vinden het allemaal leuk om te doen.  
  
Groetjes van heel groep 6/7!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn de leerlingen uit groep 8A, een gezellige groep met daarin 7 meiden en 8 jongens. 
Het schooljaar zijn wij goed begonnen. Wij hebben samen klassenafspraken gemaakt, zodat 
wij een fijn schooljaar hebben. Ook werken wij dit jaar aan een weektaak. Dan leren wij zelf 
om te plannen. Dit jaar krijgen wij veel praktijklessen aangeboden: koken, boerderij en 
techniek. Daar hebben wij ontzettend veel zin in! Wij wensen iedereen een heel fijn 
schooljaar!  
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Wat u verder nog moet weten
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