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Nieuwsbrief mei 2019 
 

 

 

 

 

 
  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 elke maand 

deze nieuwsbrief. 

Inhoud: 

- Voortgang bouw/verbouw Winkelsteeg 

- Kamp Ameland 

- Voorstellen Jan-Willem Stegeman 

- Parkeerbeleid / veiligheid locatie Winkelsteeg 

- De Grote Rekendag 

- Kangoeroewedstrijd  

- Meulenbelt viering 

- Schoolvoetbal groepen 6  

- Atelier Linda Biermans groep 7 
 

 

 

14/15/16-5-2019 

Groepen 7/8 en 8 

Thorbeckelaan op kamp 

naar Ameland 

 

17-5-2019 

Groepen 7/8 en 8 

Thorbeckelaan vrij i.v.m. 

kampdagen 

 

30 -5-2019 

Donderdag Hemelvaartsdag 

leerlingen vrij 

31-5-2019 

Vrijdag leerlingen vrij 

 
 

 

Kamp Ameland 

De groepen 8A, 8B, 7/8A en 

7/8 B gaan op kamp naar 

Ameland dit jaar. 

We gaan van dinsdag 14 

t/m donderdag16 mei. 

We zitten in het plaatsje 

Holwerd en we huren daar 

twee prachtige 

kampeerboerderijen.  

We hebben er heel veel zin 

in en hopen natuurlijk op 

mooi weer! 

 

 

 

 

 

 

Voortgang van de bouwwerkzaamheden  

De laatste vrijdag van de meivakantie zijn vele collega’s op de 

locatie Winkelsteeg hard aan het werk geweest om te poetsen en 

op te ruimen. We hebben er een gezellige dag van gemaakt en 

zijn erg trots en blij hoe mooi het is geworden!  

 



   

  Pagina 2 van 5 

   

 

  Even voorstellen…   

 

Beste ouders/verzorgers van SBO de Welle, 

 

Sinds de zomer van 2018 ben ik op interim basis voor 20 uur werkzaam als  directeur van SBO de 

Welle. 

Leo Huisman (locatie Winkelsteeg) en Wim Mekenkamp (locatie Thorbeckelaan) zijn de 

operationeel verantwoordelijken voor SBO de Welle. 

Vanaf 12-7-2019 gaan beiden locaties over in een nieuw en verbouwd gebouw aan De 

Winkelsteeg 6 in Almelo en stoppen ook de werkzaamheden van Leo Huisman en Wim 

Mekenkamp. 

 

In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat ik mijn werkzaamheden voor SBO de Welle ga 

voortzetten. 

Ter ondersteuning van de directiewerkzaamheden zijn Manon Kroeskop (bovenbouw) en Caroline 

Lahdo (onderbouw) als teamleiders benoemd. 

Zij worden in het nieuwe schooljaar uw aanspreekpunt op directieniveau. De leerkracht is altijd uw 

eerste contactpersoon. 

 

Graag wil ik mijzelf even aan u voorstellen; 

Mijn naam is Jan-Willem Stegeman, getrouwd, vader van twee dochters en  

woonachtig in Apeldoorn.  

Sinds 1996 ben ik werkzaam in het basisonderwijs waarvan 14 jaar als leerkracht. 

Vanaf 2010 zijn mijn werkzaamheden op directieniveau gekomen door te gaan  

werken als directeur basisonderwijs. 

Momenteel ben ik werkzaam als bestuurder van PCBO Voorst – vijf basisscholen - (parttime), vanaf 

1-8-2019 zal ik volledig in dienst komen van SBO de Welle. 

Mijn hobby's zijn voornamelijk voetbal (supporter) en klussen in en rond het huis. 

  

Samen met het team van SBO de Welle wil ik in de komende maanden/jaren gaan bouwen aan 

onze nieuwe school. 

Graag wil ik u daarin betrekken, het gaat tenslotte om uw kind(eren). U ontvangt hiervoor in 

oktober 2019 een uitnodiging. 

  

In de aankomende maanden gaat SBO de Welle nog pittige tijden tegemoet. 

De locatie Thorbeckelaan zal helemaal leeg moeten en het gebouw aan de Winkelsteeg zal klaar 

moeten worden gemaakt voor de komst van ruim 220 kinderen en 50 personeelsleden. We gaan 

onze schouders eronder zetten! 

  

Op woensdagmiddag 11 september zal de officiële opening zijn.  

Noteert u deze middag alvast in uw agenda? 

Het schooljaar 2019-2020 zal starten op maandag 26 augustus. 

 

Ik wens u en uw kinderen nog een mooie onderwijsperiode tegemoet.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan-Willem Stegeman 
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Nog meer de Welle nieuws  

 

 

Verzoek i.v.m. parkeerbeleid / veiligheid locatie Winkelsteeg  
 

We willen de veiligheid en effectieve leertijd voor kinderen waarborgen door de volgende punten: 

-Ouders/verzorgers willen jullie niet te vroeg op school komen? Wegbrengen vanaf 08.15 uur, vanaf 

dat moment is er pleinwacht. 

 -Ophalen vanaf 14.15 uur. Kinderen worden snel afgeleid wanneer zij ouders  

vroeg op het plein zien staan. 

-De auto's niet voor het uitrit of op de stoep parkeren.  Bij overtredingen zal  

handhaving gemeente worden geïnformeerd. 

-De honden aanlijnen en alleen uitlaten op de daarvoor bedoelde plekken. 

 

Vanaf het nieuwe schooljaar komt er een nieuw verkeersbeleid en kan er alleen geparkeerd worden 

op de parkeerplaats naast het Duivencentrum. 

De Grote Rekendag 2019 

Op woensdag 3 april hebben we op SBO de Welle locatie Thorbeckelaan deelgenomen aan de 

Grote Rekendag 2019 met als thema  “Uit verhouding ”. De kinderen en de leerkrachten hebben 

veel plezier beleefd aan de Grote Rekendag. 

De leerkrachten en ook enkele kinderen hadden kleding aan die uit verhouding waren. 

Voorbeelden: een te groot jasje, een grote bril.  

Kinderen hebben tal van situaties verkend waarin de verhoudingen niet klopten. Daarvan zijn er 

genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van 

dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het 

verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten 

rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op.  

En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

Tot slot trakteerde Juf Anneke elke groep op een  

hele grote snoepzak (uit verhouding) met daarin heerlijke  

snoepjes.  
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Kangoeroewedstrijd 2019                                

Op donderdag 21 maart hebben zes leerlingen van onze school deelgenomen aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is 

een wedstrijd voor leerlingen die het leuk vinden om te puzzelen en te rekenen. Levi, Tessa, Bastiaan, Daniël, 

Ruben en Dane hebben meegedaan met WizSMART. WizSMART is voor leerlingen van groep 7 en 8 en de 

eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs. Ze hebben bijna een uur lang gepuzzeld om zoveel mogelijk 

opgaven goed te maken. De opgaven lopen op in moeilijkheidsgraad. Daarnaast moeten de leerlingen ook 

nadenken of ze de vraag goed hebben beantwoord want een goed antwoord levert 5 punten op, een fout 

antwoord 0 punten en geen antwoord 1 punt.  

Een voorbeeldopgave: 

Robert doet 5 uitspraken; zie onder A. tot en met E.. Precies 1 daarvan is niet waar. Welke uitspraak is niet 

waar?   

A. Mijn zoon Basil heeft 3 zussen.     
B. Mijn dochter Anna heeft 2 broers.   
C. Mijn dochter Anna heeft 2 zussen.    
D. Mijn zoon Basil heeft 2 broers.   
E. Ik heb 5 kinderen. 
 
Nog meer rekenpuzzels en het antwoord op de vraag hierboven kunt u vinden op de site: 
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ 

Meulenbeltviering 2019 

Op woensdag 10 april zijn de groepen 5-6, 6 en 6-7 van locatie  

Winkelsteeg naar “het Meulenbelt” geweest. Samen met de bewoners  

hebben we Palmpasen gevierd. Iedere groep had vooraf twee Palmpasen- 

stokken gemaakt met aan de top een broodhaantje.  

Op school hadden de ouders van de ouderraad mooie fruitmanden gemaakt van het fruit dat de 

kinderen van locatie Winkelsteeg hadden meegebracht. Er was zoveel fruit dat maar liefst 47 

fruitmanden gevuld konden worden.  

Pastor Heerink heeft het prentenboek “Wasbeer en otter vinden een doos” voorgelezen. Via de 

beamer konden de kinderen en de ouderen de mooie platen die bij het boek  

horen, bekijken. Op een dag vinden Wasbeer en Otter een doos, ze stoppen  

daar allemaal dingen van zichzelf in om weg te geven.  

Iedere groep had ook gezorgd voor een versierde doos/dozen  

(actie schoenmaatjes) met inhoud. De schoenendozen gevuld met  

schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed worden nog verzonden  

naar leeftijdsgenootjes in een ontwikkelingsland. Alle bewoners werden erg  

vrolijk bij het zingen van het slotlied “Als je blij bent, lieve mensen, klap je hand”. 

Na afloop van de viering mochten de kinderen de bewoners terugbrengen naar 

 hun kamer en de fruitmanden naar de afdelingen brengen. 

Het was een geslaagde ochtend voor zowel jong als oud. 

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
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Nog meer activiteiten op SBO de Welle 

Schoolvoetbal groepen 6  
 
Op woensdag 27 maart deden 10 kinderen uit groep 6 mee aan 

de voorrondes van het schoolvoetbal. 

Ze speelden geweldig en hebben alle 3 de wedstrijden 

gewonnen. 

 

Daarom mochten ze op woensdag 10 april meedoen aan de 

finale. 

Wat een feest. Er werd een mooi spandoek gemaakt in de klas. En 

er waren veel mensen om ons aan te moedigen.  

De eerste wedstrijd werd zelfs afgetrapt door een speler van 

Heracles. 

Het waren 4 spannende wedstrijden. Alle kinderen deden hun 

best. De eerste wedstrijd werd gewonnen met 2-1. 

Helaas de andere drie wedstrijden net verloren. Maar het was wel 

erg spannend. 
 

 

 

 

 

 

  Twee dagen plezier in atelier Linda Biemans 
 

Het lokaal van groep 7B werd donderdag 4 april en vrijdag 5 april geschilderd. De groep moest ergens 

anders verblijven. Toen de oma van Alicia, die beeldhouwster is, vroeg aan juf Caroline of ze bij haar 

in het atelier wilden komen, zeiden groep 7B, juf Caroline, meneer Casper en juf Linda echt geen 

“nee”!  

Lekker hutten bouwen met zelf omgezaagde bomen, verzamelde pallets en afvalhout! Maar ook (en 

dat mag eigenlijk niet iedereen weten) Moederdag cadeaus maken! In de pauzes zaten ze op pallets 

te eten en voetbalden ze lekker buiten. Het waren twee heerlijke dagen! 

De oma van Alicia had alles heel goed voorbereid. Ze voelden zich enorm welkom. 

Leuk om met je klas bij een echte kunstenaar te werken, die ook nog een hele goede juf bleek te zijn 

 
 


