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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 

• Ouder gezocht voor de MR 

• De Grote Rekendag 

• Praktijk 

• Klassenwerk   

• Wat u verder nog moet weten 

 

 

 

 

Agenda 
Houd Social Schools in de 

gaten voor de actuele 

informatie. 

 
 

• 6 april – Grote 

Rekendag 

• 7 april – 

kijkmiddag, 14:30 

– 15:30 uur 

• 14 april – 

paasactiviteiten-

middag.  

• 15 april – Goede 

Vrijdag, alle 

kinderen vrij 

• 18 april – Tweede 

Paasdag, alle 

kinderen vrij 

• 22 april – 

Koningsspelen 

• 25 april t/m 6 mei 

– Meivakantie  
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Woord van Jan-Willem Stegeman 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Wat zijn we blij dat de school weer helemaal open is. 
Terug naar ‘het normaal’ is goed voor de leerlingen en teamleden. 

 
Als schoolorganisatie zijn we bezig om ons beleid te maken voor de komende jaren. 

Dit gaan we verwerken in ons schoolplan 2022-2026. Vanuit dit schooljaar gaan we 
een jaarplan maken met de belangrijkste doelen voor dat betreffende schooljaar. 
 

Voor het schooljaar 2022-2023 gaan we inzetten op het leesonderwijs, sociaal-
emotionele vaardigheden en de uitwerking van ons lesmodel. We betrekken hierbij 

ook uw vertegenwoordiging d.m.v. de medezeggenschapsraad. U zult deze plannen 
in juli 2022 vinden op onze website. 
 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. We zetten als school stevig in 
op de verkeersveiligheid rondom onze school. We hebben een eigen verkeersdienst, 

nieuwe oversteekplaats en doen jaarlijks de Streetwise lessen van de ANWB. Voor 
onze school is dit de maximale inzet. 
 

We zijn dringend op zoek ouders/verzorgers die ons op schooldagen van 08.10 uur 
tot 08.30 uur en van 14.25 uur tot 14.35 uur (woe van 12.05 uur tot 12.20 uur) 

willen helpen met toezicht bij de fietsenstalling. Het is een eenvoudige maar 
belangrijke taak om gedoe en schade te voorkomen aan de fietsen. 
U ontvangt van ons een duidelijke verwachting hoe we e.e.a. graag zien. 

Komt u ons helpen?   
U kunt mij via Social Schools een bericht sturen of mij even aanspreken. 

 
Het weer op de laatste tuin-klusavond was niet goed en er zijn wat klussen blijven 
liggen. 

Noteert u vast 17 mei in uw agenda? Er is dan weer een nieuwe tuin-klusavond. We 
zouden het fijn vinden als u even komt helpen.  

 
Ik wens u alvast fijne Paasdagen! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Jan-Willem Stegeman 
Directeur 
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MR 

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR 
natuurlijk! 

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)? 

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. 
In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op SBO de Welle bestaat 
zowel de personeels- als de oudergeleding uit 4 leden. 

Wat doet een MR? 

De MR denkt mee met de directeur, toetst zijn besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- 

of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de 
MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, onderwijskwaliteit en sponsoring. Een 
goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de 

kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. 

Vacature oudergeleding 

In het schooljaar 2021-2022 heeft één ouderlid afscheid genomen van de MR en dit betekent dat er 
één vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken iemand die zich vanaf 1-8-
2022 voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen. Er is eenmalig een verlenging van 3 jaar 

mogelijk. Indien er meer kandidaten zijn zal er een loting plaatsvinden. 

Wie mogen er lid worden? 

Alle ouders (of voogden) met een kind op SBO de Welle kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, 

zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. 

Hoe kunt u lid worden? 

Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding, 

Waarom zou u in de MR gaan? 

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op SBO de Welle. U bent nauw 
betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere 
ouders, het team en de directeur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring 
op. 

Wilt u meer weten over de MR? 

Dan is de “Ik in de MR?!”-brochure (Brochure voor ouders in de MR van de basisschool) voor u 
interessant. Deze brochure is te downloaden via de website van de WMS (Wet Medezeggenschap op 
Scholen) via de volgende link: http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf. 

Heeft u nog vragen? 

Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot de ouders en teamleden die momenteel 
zitting hebben in de MR (zie schoolgids) of de directeur. 

Met vriendelijke groet, 

Ellen Pigge – voorzitter MR 

http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf
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De Grote Rekendag! 

 
Onze school heeft dit jaar deelgenomen aan de Grote Rekendag. Het thema dit jaar 

was ‘Bouwavonturen’.  

 

Rond dit thema zijn per bouw verschillende activiteiten georganiseerd die gekoppeld 

zijn aan het thema. De kinderen hebben in hun stamgroep een gebouw gemaakt 

van kosteloos materiaal, dit al ter voorbereiding op de Grote Rekendag. Zo hebben 

de kinderen kennis gemaakt met de taken van een architect, maar ook van een 

bouwvakker. Ze hebben nagedacht over de manier van lichtinval en ze hebben 

kennisgemaakt met verschillende vormen. Er is ontzettend hard gewerkt en de 

resultaten zien er top uit! 

 

De Grote Rekendag op woensdag 6 april was een groot succes! 
We zijn in de rol gekropen van een architect en hebben gewerkt met een kubus, er 

zijn Tiny Houses en complete dorpen gebouwd.  
Tussendoor kwam er vanuit de keuken nog wat lekkers en dit had natuurlijk ook te 

maken met het thema ‘bouwavonturen’.  
 
Het was een zeer geslaagde ochtend en we kijken uit naar volgend jaar!   
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Praktijk  
 

Keukenpraat 
 

Er is in maart weer goed en vrolijk gewerkt in de keuken. Per periode van 6 weken 
kiezen de kookjuffen een paar recepten uit die we tijdens de kooklessen kunnen 

maken, maar soms komt dat niet goed uit en kiezen we ter plekke iets anders. Dat 
gebeurde ook toen Christiaan en Bryan kwamen koken en ze patat mochten 

bakken. Op andere foto’s zie je dat Elif en Linsey een saus naar eigen smaak maken 
voor hun pastapotje, en dat Shania en Mirthe creatief bezig zijn met hun wrap-
pizza. Myrthe, Lara, Hussam, Diyono, Lynn, Bryan, Leejay, Zenne, Lisanne en 

Charèll zijn geconcentreerd bezig om Apfelstrudel te maken. Daarvoor snijden ze de 
appel ‘en brunoise’, dat betekent ‘in kleine blokjes’. Ondertussen hadden ze mooi 

gesprekjes met Nazelia die uit Indonesië komt en soms een dagje in de keuken 
meeloopt.  
 

Op Social School hebben jullie waarschijnlijk al wel foto’s van de kookkar gezien. 
Daar maken we deze maanden tijdens de rekenles een pitabroodje gevuld met 

kipkerriesalade. Met de ingrediënten die we snijden kunnen we allemaal leuke 
sommen oefenen, zoals de tafel van 3,4 of 5. Of we noteren de tussentijden en 
rekenen uit hoe lang we er over hebben gedaan.  

Tijdens de taalles in de stamgroep wordt er op de kookkar nasi met gebakken 
banaan gemaakt. En ondertussen oefenen we bijvoorbeeld op het noemen van de 

voorzetsels in het recept of maken we zinnen met verbindingswoorden. Als alles 
klaar is, gaan we lekker eten. 
Zo maken we leuke combinaties van praktisch bezig zijn met het oefenen van 

rekenen en taal. 
Vrolijk Pasen en een fijne meivakantie gewenst van juf Irma en juf Anneke 
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Handvaardigheid en techniek 
 
De Welle Fashion Weeks 
Bij handvaardigheid en techniek zijn we nog druk bezige met de fashion 
weeks. Wat een talenten zitten er hier op school! Ik zou zeggen kijk en 

bewonder! 
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Het boerderij-leven 
 
 

Jaaa ze zijn geboren!! Onze kippen kuikens.. 
We hebben het allemaal kunnen volgen op het digibord, 

wat een enthousiasme was er te horen in de klassen! 
 

 
 
 

We zijn alweer met nieuwe lessen begonnen.  
Zo hebben we kippen-les, waarbij we de ontwikkeling van het 

kuiken in het ei bekijken, de kop van de kip na gaan tekenen 
en elke dag bekijken hoeveel eieren de kippen weer gelegd 
hebben. 

Deze eieren worden natuurlijk weer goed gebruikt in de 
keuken voor de rekenlessen ☺ 

 
 

 
 

Daarnaast hebben we schapen-les we halen de 

schapen naar binnen,  
bekijken of het uier al groter wordt  

 (want ja hopelijk krijgen we gauw lammetjes)  
We praten over de schapen wat weet iedereen al 

veel zeg!! 

 We inspecteren onze jassen of er ook wol in verwerkt is  
en maken ons eigen lapje gekaarde wol..  

Er is een geschoren schapenvacht in de boerderij  
deze zetten we in het zout en wolwasmiddel  

zodat er weer schone wol voor de volgende groep is. 

Onze Ram is verhuisd naar een rammen paradijs, 
waar hij gezelschap heeft van andere rammen zodat onze 

schapen straks hopelijk in alle rust een lammetje kunnen 
krijgen. 

 

 
 

In de tuin zijn de eerste zaadjes gezaaid,  
Het is een hele puzzel om op de zaaikalender te kijken  
welke groente of bloem we nu al kunnen zaaien en welke  

we ook nog voor de zomervakantie kunnen oogsten. 
Daarnaast moeten we dan ook nog berekenen hoe groot  

de plant wordt en hoeveel we dan kunnen zaaien in ons zaaibed.. 
 

 Fijne paasdagen allemaal! 
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Klassenwerk 
Nieuws uit groep 3/4 

Praktijk 

Iedere twee weken hebben we praktijk. Deze keer was er in de boerderij een les 
over kippen. We hebben gekeken naar hoe het kuiken groeit in het ei, de eieren in 
de broedmachine “geschouwd”, het water ververst bij de kippen en graan gevoerd. 

Het natekenen van de kip was erg leuk, want de kip mocht bij ons op de tafel 
staan. Hierna was er nog even tijd voor het knuffelen van de dieren. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



9 

 

 

 
In de keuken zijn er 

zandkoekjes gebakken. We 
moesten het recept goed 

volgen en alles netjes wegen 
op de weegschaal.  
Daarna goed het deeg 

kneden en rollen. Bolletjes 
maken op de bakplaat. De 

koekjes gingen in de oven en 
daarna mochten we ze lekker 
opeten.   

Gelukkig waren er genoeg 
koekjes, zodat we ook nog 

wat konden meenemen naar 
huis. 

 

Lezen moet je doen! 
Wat zijn we al goed aan het lezen in de 
klas.  

We oefenen heel veel, dan gaat het leren 
lezen steeds beter. Op school, maar veel 

kinderen lezen ook thuis. Hoe fijn is dat!! 
 
We hebben ook "boks-klanken" op de 

muur gehangen. Elke keer als we 
daarlangs lopen, geven we een boks op 

de twee-teken-klank om het nog eens 
extra te oefenen.  
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In de klas werken we daarnaast ook op onze I-pads met het softwareprogramma 
van Veilig Leren Lezen. Of een spelletje 

spelen en ondertussen lezen, leespret! 
                                           

 

Lentekriebels. 

We hebben een aantal lessen 
gehad over ‘lentekriebels’.  
 

De 1e les ging over onze familie. 
Wie woont er allemaal bij jou. Wie 

is jouw familie? De kinderen 
hadden foto’s van hun familie 
meegenomen naar school en daar 

hebben ze over verteld. Ook 
mochten ze hun familie tekenen.  

De volgende lessen gingen over: 
Oei, ik groei, wat vind ik fijn en 

niet fijn en ik mag NEE zeggen.  
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Nieuws uit groep 6B 

 
Project 'Scoor een boek' 
Wij doen mee aan het project Scoor een boek. In de klas lezen wij 
verschillende boeken uit de Bieb (Almelo) en mogen wij de boeken een 
beoordeling geven.  

Een boek van Minecraft is iets inspirerend voor Minecraft spelers dit Minecraft boek is een 
droom voor Minecraft spelers. Als je op google opzoekt Minecraft informatie dan krijg je 
een hoop informatie. Een enderdragon en een wither zijn er en verschillende soorten 
mobs die aanvallen zoals een zombie enderman villagers enzovoort. Ook zijn er 
verschillende vriendelijke mobs, dezelfde dieren in het leven. Een bastion is een soort van 
huis in de nether maar dan met veel loot. Loot=spullen                                              Luca 

 
Praktijk 
Om de week zijn wij aan de beurt voor de praktijkvakken.  

Hee hoo welkom op de school de Welle. Ik ga jullie wat vertellen over de praktijk. We 
beginnen hier: we hebben 3 verschillende praktijken. Nummer 1 is koken nummer 2 is . 
Handvaardigheid en nummer 3 is boerderij. Oké we beginnen met nummer 1 dat gaat 
over koken je leert er veel mee ect. veel zoals pizza maken. Einde. Ooh nog iets ik ben de 
schrijver.                                                                                                                       Olivier 
Op schooL hebben we dieren de dieren zijn heel lief… 
Zoals Gerta het schaap het schaap is heel lief maar… 
Kan snel boos worden dus ik blijf uit de buurt van Gerta… 
Maar de andere dieren zijn heel erg lief dus knuffel ik die wel… 
Op schOol is er nog een schaap die noem ik 
browney… 
Browney is wel erg lief maar ook heel erg verlegen… 
Maar verder zijn ze wel alemaal wel ook heel lief… 
 
We hebben ook cavia's op schOol die zijn heel lief… 
Eigenlijk alemaal dus ik kan deze ook knuffelen… 
Maar er zijn ook wat hamsters die bijten… 
Ik denk dat dat is omdat ze willen slapen… 
 
De konijnen kunnen ook bijten als ze willen 
uitrusten… 
Maar dat zijn er heel weinig gelukkig ook maar… 
En ze zijn alemaal fluffy heel erg aaibaar dus… 
Nieuwe konijnen zijn ook denk ik een leuk plan…                                                    Sem 
Als je naar de boerderij gaat dan heb je  de handvaardigheid. Op de boerderij hebben wij 
pups. Eentje heet bubbel en ben en je hebt geiten kippen en konijnen kuikens. Bij koken 
maken we soep kippensoep pannenkoek pasta pesto ijskoekjes van alles.  
Als ik handvaardigheid heb dan ga ik mijn knutselwerk maken.                             Keano H. 

Deze dieren zijn er voor praktijk.  
Ee hebben: 
5 kippen 
2 honden bubbel en ben 
1 ram 
3 schapen 
3 geiten 
2 kleine geitjes 
de kippen eten graan en gras en leggen eieren.                                                          Lieke 

 



12 

 

 

Schoolvoetbal 
Wij hebben meegedaan aan het schoolvoetbal met een team met leerlingen uit groep 6B. 

Schoolvoetbal oefeningen: 
dribbelen 
warning up 
penalty 
afwerken op goal 
acties op goal 
rondootje 
cornes oefenen  
  
Het laatste potje was heel spannend. En we hadden verloren maar het was leuk. 
We hebben het laatste potje 3-2 verloren. 
Wat konden we goed ,passen. Het schoolvoetbal was op 23 maart 2022 en we hadden 
sbo de Welle shirtjes aan voor het schoolvoetbal. En er waren veel ouders die ons team 
aanmoedigen.                                                                                                          Daan 

Deze nieuwsbrief gaat over school voetbal. In het veld moet je op de tegenstander letten 

en op de bal. Het is wel leuk om te doen als je het nooit hebt gedaan. Maar het gaat om 

de leukheid maar als je in een wedstrijd bent moet je je best doen. Als je getackeld wordt 

dan doet het wel pijn. Het is wel leuk. Altijd goed voetballen.  

Je hebt ook altijd een pauze.                                                                                   Farhad 

Met school voetbal hebben we 3 keer achter elkaar verloren, De tegenstanders waren te 
goed. De eerste keer hebben we 8-0 verloren de 2de keer 3-0 en de 3de keer 3-2 . Dat 
was erg jammer want we hadden allemaal denk ik wel geoefend thuis en we deden ons 
best wel allemaal. Ik was zelf keeper en 2 keer spits. 
Geschreven door...                                                                                                    Finn K. 

 
Beloning en complimenten 
Wij kunnen munten en complimenten verdienen in de klas. De muntjes krijgen wij voor goed 
gedrag in de verschillende ruimtes in de school en op het plein. De complimenten krijgen wij in 
de klas.  

Je kunt in de klas complimenten krijgen door goed klaar zitten, de juf helpen en goed te 
helpen en kinderen helpen als ze pijn hebben of als ze iets  lastig  vinden . Je kunt 
muntjes krijgen door goed te werken of goed luisteren of goed buitenspelen. En als de 
hele klas 100 munten heeft dan krijgt de hele klas vrije tijd ieder kind heeft 3 streepjes als 
je je niet aan de afspraak houdt dan gaat er een streep weg als alle streepjes weg zij dan 
heb je een time in en als dat niet lukt dan moet je naar een andere klas en als het dan 
daar niet kan moet je naar de achterwacht.                                                                          
Ramon 
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Zones  
Wij mogen in de kleine pauze kiezen in welke zone wij willen spelen. Tijdens de grote pauze 
spelen wij in een vaste zone met onze klas. 

Nieuws Bericht Over de Zones 
 
Zone 3 - De Zone Heeft Schommels en Een Grote Schommel En Heeft Zand En Fietsen 
En Meer. 
Zone 1 - Heeft Een Bak Met Spelletjes En Heeft Een Ping Pong Tafel. 
Zone 5 - Heeft Een VoetBalVeld Met Goals En Heeft Een Boerderij. 
Zone 2 - Op Deze Zoner Kun Je Voeten Van De Floor Doen En Tikkertje. 
Zone 4 - Heeft een pannakooi Een Speelhuisje En Een Speelbak.                        Keano 
W. 
Soms gaan we bij de gym voetballen en ook in de pauze…natuurlijk. en  ik ben wel goed 
in voetballen en ook heel veel kinderen in mijn school zijn goed en beter dan mij in. Ik vind 
voetballen heel leuk en ook heel veel kinderen op mijn school vinden voetballen  leuk. Op 
school hebben we bankenvoetbal en de pannakooi. De pannakooi vind ik het leukste en 
pannakooi is een beetje makkelijker en bankenvoetbal heeft een grotere goal maar er 
mogen meer kinderen in bij bankenvoetbal.                                                        Nektarios 

 
Gym 

Gym en schoolvoetbal 
Hallo ik ben Milan en ik wil een verhaal maken over de gym. Op maandag is juf Romee er 
en juf Marleen doet de gym op donderdag en nu ga ik vertellen wat we met gym hebben 
gedaan zoals banken voetbal en toen we het schoolvoetbal hadden hebben we met gym 
ook best veel met voetbal gedaan want toen kon juf kijken op welke plek we moesten. Ik 
stond een keer spits een keer achter en een keer keeper. Het was ook super leuk we 
hebben toch alle 3 de wedstrijden verloren maar we deden het wel heel goed vooral de 
laatste wedstrijd. Het keepen vond ik ook wel leuk en de spits want mijn eigen positie is 
ook spits en dat is ook altijd mijn vaste plek.                                                                Milan 

 
Leerlingenraad 

Hallo ik ben Zenne en ik wil wat vertellen over de leerlingenraad en het knutselen in de 
klas. Ik begin maar met de leerlingenraad. Ik zit in de leerlingenraad en ik heb wat dingen 
besproken met de kinderen die ook in de leerlingenraad zitten. 
Ik ga ook wat vertellen wat ik in de leerlingenraad overlegd heb. 
Wij hebben pijltjes op school voor buiten welke route op moeten (op het schoolplein).  
en dat is er al een beetje vanaf dus dat hebben wij besproken met de leerlingenraad. 
Er komt nieuwe verf. En we hebben besproken dat als je directeur was wat zou jij doen op 
school. Groetjes van...                                                                                                Zenne 
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Nieuws uit groep 8B 
 

 
De Grote Rekendag 

Op woensdag 6 april 2022 hebben wij op SBO de Welle meegedaan aan de Grote 
Rekendag. Yentl heeft daar een bericht over geschreven. 

Pauzes 
Wij mogen elke pauze een zone kiezen waar we willen spelen. Taner vertelt hoe hij 
dit vindt. 

Praktijk 
1 keer in de twee weken hebben wij praktijk. De kinderen gaan dan naar de boerderij, mogen 
koken of hebben techniekles.   

De rekendag 

Op woensdag 6 april 2022 hebben we de rekendag gehad (ik weet niet precies of alle groepen 
daar aan mee deden). Je gaat bijvoorbeeld dingen maken of bouwen. Zoals je gaat een huis 
maken. Op woensdag hebben wij een tiny house gemaakt. Een tiny house is een klein huis die 
je dan gaat knutselen. Maar je kan bijvoorbeeld ook een school knutselen ofzo. Wij hebben 
woensdag eerst een soort huis in geknutseld. Daarna gingen wij een blok tekenen. Ik hoop dat 
dit bericht een beetje duidelijk was.                                     yentl   

de pauzes in sbo de welle is heel leuk 

de plein is heel groot je mag veel dingen doen maar als het regent mag je binnen blijven vrije 
tijd doen dat is super leuk. 

            Taner 

heyy wij zijn Lynn en Twan, 
wij koken best vaak en goed. 
Wij vinden het leuk om te koken en in ons dagelijk leven! Wij koken vaak eten op school 
wij hebben ook hele lieve juffen op school en ze heten juf irma en juf anneke ze zijn heel 
lief behulpzaam en doen heel goed hun best.     

we zijn heel blij met onze praktijkvak. 

  

boerderij  
In de boerderij hebben we konijnen/schapen/kuikens/cavias/geiten/honden/kippen. 
we hebben laatst een kipen kop probeeren te tekenen. zaatjes planten. voeren van  
de dieren. en meer kan ik niet bedenken.    Doei.   Chiel 
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Chillmiddag/pizza bakken 

 

Erasmus praktijkonderwijs 
Op woensdag 6 april 2022 hebben de kinderen die naar het Erasmus pro gaan een 
meeloop dag gehad. Samantha vertelt hoe deze ochtend was. 

Fantasieverhaal 

toen ik naar het erasmus ging om te kijken  
toen ik de kwam was ik als eerst heel bang en durfde niet naar binnen en toen ik 

binnen kwam moest ik als eerst naar de kantine en toen ik daar was waren er tafels en stoelen 
en ik wist niet waar ik moest zitten en toen keek ik naar de tafels en daar stond de namen van 
de kinderen waar ik  in het groepje mee moest en er stond de vakken op die ik moest doen met 
mijn groepje en toen kregen we een sticker met je naam er op en een nummer maar ze waren 
mij vergeten  en toen moesten we naar de eerste les en dat was gym en de tweede les was 
koken en daarna hadden we pauze en mochten we eten en drinken  en daarna hadden we weer 
een les en dat was hadden we tuin en daarna   hadden we praktijk en ,mochten we dingen 
maken en je kon een sleutelhanger en een   schilderij en een tekening en je kon zeepjes maken 
en toen naar huis en ik vond het best wel leuk .       samantha k 

boerderij 
in de boerderij hebben we / honden / geiten / cavias / kuikens / schapen / kippen / en nog meer 
ik kan ze bijna niet opnoemen maar ja we voeren de dieren we aaien de dieren we doen alles 
maar we gaan ook de baken her voeren en de bakken schoon maken en we hebben koken en 
techniek  
dus kom gezellig kijken op de sbodewelle.      xxxx Ayse.   
 

er zijn kuikentjes geboren. 
de kuikentjes zitten tijdelijk in de hal.onder een warmtelamp. iedereen kan er naar kijken als ze 
er langs lopen.en je zag er gisteren nog eentje uit zijn ei komen.er zijn 16 kuikentjes 
gekomen.ik had boerderij les en toen lied juf renske ze zien met haar telefoon en toen zag je 
dat er een kuikentje in zat.toen wist ik helemaal niet dat er kuikentjes in de boerderij zat.en 
toen dacht ik huh er zit toch geen haan bij.ma ja ik weet 
ook niet hoe het kipenleefen werkt             PHILENE K 

 

Boerderij 
in de boerderij hebben we cavia en geiten en schapen en konijnen en kippen en kuikens 2 
honden en die heten bubbel en ben en de boerderij juf heet renske en de boerderij is 
heeeeeeeel leuk !!        Diyono & Hussam 

 

Chillmiddag 
 
Chillmiddag hebben we wanneer we de 100 muntjes halen. 
 
Elke 100 muntjes verzinnen we iets nieuws.  
Zoals….pizza bakken (dit heb ik al 2 keer gemist). 
Dat doen we vaak genoeg. 
We gaan er deze maand(en) weer voor. 
Als ik het weer mis dan wordt ik…      Miquel 
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Wist u dat Kenji hele mooie fantasieverhalen kan 
schrijven? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

hallo ik ben kenji ik werk bij de ruimtestation het was goed aan het gaan tot we langs  
planeet 4546 kwamen we dachten dat de planeet`s atmosfeer ons meer snelheid zau  
geven dus we besloten dat we dat gingen doen we gingen er langs maar opeens werden  
we geraakt door een groene laser en we waren aan het neerstorten ik sprong in de nood 
capsule ik drukte de knop en ik was aan het vallen terwijl ik viel kwam er een plaat van de muur 
af en kwam tegen mijn gezicht aan ik was nokout toen ik weer wakker werd ging ik  
uit de capsule  kwam zag ik alleen maar water ik vond een gasmasker in de capsule  
ik sprong het water in ik dagt dat het eng zou zijn maar het was heel erg rustig op de planeet 
ik zag een steen liggen en ik maakte het kapot en wat vond ik titanium op de aarde is er heel 
weinig van ik vond nog een steen en dat was kooper uiteindelijk maakte ik een raar ding om dat 
op een lijst stond ik kon er mee bouwen ik heb een basis gebouwd ik ben nu anders ik zit al 3 
jaar op deze planeet ik heb een raket gebouwd ik ga weg ik hoop dat niemand meer op deze 
planeet gestrand is maar alleen voor het geval wij dit boek leest in de tweede verdieping staat 
mijn water schip ik hoop dat je ook van deze planeet af kan veel sucses      
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Wat u verder nog moet weten… 

 

Paasbrunch  
Beste ouders en verzorgers,  

Donderdagmiddag hebben we een paasbrunch op school🥐🥖🥒.  

Willen jullie de kinderen de 3 B' s en een plastic tas meegeven?  

Wat moeten we meenemen?  

1. bord 
2. bestek  
3. beker 
4. plastic tas 

 
Op vrijdag 15 april zijn de leerlingen vrij " Goede vrijdag". 

 


