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Nieuwsbrief april 
 

 

 

 

 

 
  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 

- Kijkavond  

- Waarom staken..? 

- de naam: ‘De Welle’ 

- gezond eten 

- Nieuws uit groep 8A: Kooklessen op de Thorbeckelaan 

- Sporteditie: schoolvoetbal en schaatsnieuws 

 
 

 
 

3-4-2019 

Voetbaltoernooi groepen 

7/8, locatie: ASV Aadorp 

 

4-4-2019 

-Kijkavond 17.00-19.00 uur 

-schriftelijk verkeersexamen 

groepen 8 

 

10-4-2019 

Meeloopdag Pro-Erasmus 

12-4-2019 

Koningsspelen 

 

15-4-2019 

Route 8 toets voor de 

schoolverlaters 

 

18-4-2019 

Studiedag, leerlingen vrij 

 

19-4-2019 

Goede vrijdag, leerlingen vrij 

 

22-4-2019 t/m 3-5-2019 

Meivakantie 
 

 

  Kijkavond: 
 

4 april is er een kijkavond 

voor ouders op beide 

locaties.  

Tussen 17.00 uur en 19.00 

uur bent u van harte 

welkom samen met uw 

kind. Uw kind laat u zien 

waar hij op dit moment 

mee bezig is in de klas.  

Een mooie kans om uw 

kind de complimenten te 

geven die hij of zij 

verdiend. We hopen 

weer op een grote 

opkomst! 

 

 

 

 

 

Voortgang van de bouwwerkzaamheden  

In de meivakantie worden diverse lokalen voorzien van nieuwe 

plafondplaten en vloeren. De schilders zijn druk bezig: de deuren 

krijgen een frisgroene kleur en de muren in de klas worden wit. De 

nieuwe vloer zal doorlopen naar de nieuwbouw zodat we één 

mooi geheel krijgen.   
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   Nog meer de Welle nieuws 

 
 

De reden dat vele leerkrachten zijn gaan staken 15 maart:  

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te 

leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 15 maart was 

niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Er is een groot leraren tekort. 

Dit betekent dat we de komende jaren veel leerkrachten tekort komen om uw kind les te geven. 

De regering lijkt nog niet in te zien hoe groot het probleem feitelijk is. Daarom gaan velen staken, om 

duidelijk te maken dat er actie nodig is. SBO de Welle dankt alle ouders voor de steun. 

 

  

Gezond eten en drinken, SBO de Welle: een gezonde school! 

Wist je dat in pakjes sap heel veel suiker zit?  

Wel 7 suikerklontjes. Ook in frisdrank, diksap of aanmaaklimonade zit veel suiker. Daarom 

zijn al die drankjes niet zo geschikt om mee te geven naar school.  

Wat dan wel?  

• Een (herbruikbaar) flesje water is het makkelijkste en gezondste om mee te geven. Zeker 

als je kind op school deze bij kan vullen bij een kraan.  

Was het flesje wel elke dag af. Tip: Geef een leuk flesje, mooie 

drinkbeker of bidon mee. En maak het water hip met bijv. 

een blaadje munt of een plakje sinaasappel, citroen of 

limoen erin.  

• Ook een thermosbeker thee (zonder suiker) is lekker. Let op  

dat het niet te heet is.  

• En een pakje of beker melk is geschikt. Je kunt voorkomen  

dat de melk lauw wordt door koude melk in een thermosfles te  

doen. Ook een koeltasje kan uitkomst bieden. 

 

                      

              

  SBO de Welle: onze naam  

 

De naam ‘de Welle’ geeft uiting aan wie wij willen zijn voor de kinderen: een bron 

van aandacht, zorg, kennisoverdracht en normen en waarden. De Welle staat ook 

voor een fris begin van een nieuwe schoolloopbaan. Het logo  

  is zo ontworpen, dat het kind met ouder/verzorger samen  

  centraal staan met de school.  
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Nieuws uit groep 8A: Kooklessen op de Thorbeckelaan 

 

Het anker atelier 

Hoi, ik ben Emre. We zijn naar het Anker atelier 

geweest. We gingen fietsen met ons groep van De 

Welle groep 8a. Het was best leuk. Ik mocht met 

mijn vriend samen fietsen. Zijn naam is Max en het 

was in Wierden. Best veel moeite om te fietsen daar 

heen maar die moeite was het wel waard. We gingen 

koken we hadden 5 gerechten. We hadden nasi, 

gebakken banaan en satéstokjes, omelet en loempia, 

kroepoek. En dan natuurlijk eten. We hadden ook 

kroepoek gemaakt en toen was onze buik wel vol. We 

hadden ook nog gezongen voor Nicko en toen 

bedankt. Ook voor juf Anneke en voor andere die 

daar werken. En dan naar school fietsen. Dat was 

het. Doei 

 

Gemaakt door: Emre  

 

Het anker 

Het was super leuk bij het anker. Juf en de meester legden allerlei  dingen uit zoals dat er meer 

koolhydraten in een tomaat zat en ze zei wat is gezonder bruin brood of wit brood en het was bruin 

brood en ze zij dat in de korsten de meeste vitamine zat en er 

lag een hele oude nintendo uit de jaren 1991 en er hing een 

hele oude foto van het anker het anker bestaat al heel lang en 

ze hebben een stukje hal aan gebouwd en wij mochten 

beneden onder hal want het anker heeft een hele grote 

ondergrond en toen we bij het anker kwamen kregen we eerst 

wat drinken en toen kwamen er 3 mensen aan die daar 

werkten. een kok nog een kok en een ober en juf Anneke heeft 

het anker al 33 jaar en het anker komt uit 1986 en omdat juf 

Anneke ons zo goed kende mochten wij veel meer bekijken 

binnen het anker en wij gingen nasi maken en gebakken 

banaan en de andere kinderen gingen omelet bakken en de 

andere kinderen kip met saté stokjes en juf Anneke had mini 

kroepoek en dat moest je in een pan met olie doen en dat 

werd het heel erg groot dat was echt heel vet en we 

moesten naar wierden fietsen en je moest naast iemand 

en ik ging naast Bekir en dat was leuk en met de kok in 

de keuken want wij moesten mee met de kok en wij 

gingen Marsmello luisteren dat was ook heel erg leuk het 

was een hele leuke dag en toen het eten klaar was toen 

gingen we eten. ik pakte een loempia en ik pakte omelet 

een kip saté en dat was echt super lekker deze dag was 

echt super leuk  en toen gingen we weer weg en dat was 

ook een hele leuke terugweg en dit was mijn verhaal. 

Einde.  

 

Gemaakt door: Keano 
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Sporteditie: SBO de Welle 

Schoolvoetbal groepen  T5/6 en T6/7 
 
 
Het voetbalteam van SBO de 

Welle heeft 4 wedstrijden moeten 

spelen.  

Goed nieuws!  

We hebben 2 wedstrijden 

gewonnen, 1 verloren en 1 gelijk 

gespeeld. Het was een gezellige 

middag met veel aanhang.  

Graag willen we de ouders, opa’s 

en oma’s bedanken voor het 

aanmoedigen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Schaatswedstrijden in Enschede 
 

Op woensdag 27 maart hebben Eliska, 

Gianna en Ruben als team van SBO de Welle 

TL meegedaan aan het 

Schoolschaatskampioenschap op de ijsbaan 

in Enschede. Er deden 48 teams mee, 

allemaal van drie basisschoolleerlingen, dus 

bijna 150 deelnemers. Eerst moest iedereen 

individueel de 100 meter rijden. Daarna was 

de estafette, waarvoor iedere schaatser 400 

meter moest rijden. Ons team is 5de geworden 

en dat is echt heel goed.  

 

En nog leuker is dat ze de hele middag 

heerlijk geschaatst hebben en dat het heel 

gezellig was.  

 
 

 

 

 

 


