
   
 

 1  
 

  

Nieuwsbrief januari 2021 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                 

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. 

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2021.  

 

Veel plezier met het lezen ervan! 

Inhoud: 

• Agenda 

• Woord van directeur Jan-Willem Stegeman 

• Nieuws uit de natuur 

• Keukenpraat 

• Handvaardigheid & techniek 

• Klasse(n)nieuws 

• Wat u verder nog moet weten… 

 

 

 

 
 

Agenda 

Zoals jullie weten zijn de 

scholen helaas gesloten tot 

18 januari. Houdt Social 

Schools in de gaten voor de 

actuele informatie. 

 
 

• 20 januari 

Kijkmiddag  

(gaat niet door) 

• 28 en 29 januari 

Vrije dagen 

• 1 februari 

Administratie-dag  

• 5 februari 

Rapport mee naar 

huis. 

• 8 februari  

Inloopspreekuur  

(gaat niet door) 

• 9 februari  

Rapportmiddag  

(gaat niet door) 

• 22 februari t/m 26 

februari 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Woord van directeur Jan-Willem Stegeman 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Allereerst wil ik u een gezond en gelukkig 2021 wensen!  

Ik hoop dat al uw verwachtingen voor een mooi jaar mogen uitkomen. 

Vlak voor de kerstvakantie hebben we het bericht ontvangen dat de school wegens de 

hoge besmettingsaantallen van het Coronavirus weer dicht moest. Een bericht wat voor 

onze school als onverwachts is binnengekomen. We zijn direct aan het werk gegaan om het 

onderwijs op afstand weer mogelijk te maken. 

Afgelopen maandag 4 januari heeft u alle lesmaterialen voor het onderwijs op afstand 

kunnen ophalen en heeft u een kort contact moment met de leerkracht gehad. U heeft een 

pakket meegekregen voor een week en we verwachten u op maandag 11 januari tussen 

9.00 uur en 11.00 uur weer op school voor het inleveren van het gemaakte werk. U ontvangt 

dan ook weer een nieuw pakket voor die week. 

Op dinsdag 12 januari om 19.00 uur is er een persconferentie en zal er bekend worden 

gemaakt of we langer dicht blijven en/of (deels) weer opengaan. Ik zal u op woensdag 13 

januari informeren over hoe wij als SBO de Welle omgaan met de inhoud van deze 

persconferentie. 

Zoals u wellicht weet is er een (beperkte!) mogelijkheid voor noodopvang op school.  

U kunt dit aanvragen d.m.v. het formulier dat u eerder is toegestuurd via Social Schools. 

De enige contactpersoon vanuit SBO de Welle is Caroline Lahdo.  

U kunt haar bereiken via c.lahdo@sbodewelle.nl 

Mocht u vragen hebben over het werk van uw zoon en/of dochter dan verzoek ik u om 

alleen contact op te nemen met de leerkracht. Dit kan via social schools. Wilt u niet naar 

school bellen? De leerkrachten werken thuis en op school zijn alleen ondersteunende 

medewerkers die u niet verder kunnen helpen met het thuiswerk. 

Laat we hopen op snel betere tijden! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan-Willem Stegeman 

Directeur 

  

about:blank
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_________________________________________________________________________ 

  

 

Nieuws uit de natuur 

Misschien hadden sommige van jullie het al gezien en gehoord. Iedere ochtend werd de 

buurt wakker gekraaid door niet één, twee maar door drie hanen. Dit zijn wel erg veel 

hanen. De buurt vond dit erg lawaaierig. Vandaar dat we de drie hanen een andere plek 

hebben gegeven… Zoals je kunt zien worden de kippen nu ook wat tammer! 

In januari is de bouw van de boerderij begonnen. Witstaartje en 

Spiderman (de twee kleine konijnen) moesten plaatsmaken voor 

de bouwvakkers en staan nu gezellig bij ons in school.  

 

 

 

 

 

 

Om de boerderij zijn hekken geplaatst en de bouwvakkers hebben de eerste stappen gezet. 

Wij kunnen niet wachten op het eindresultaat!  

Succes bouwvakkers!  

 

 

______________________________________________________________________________ 
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Keukenpraat 

In de herfst- en kerstperiode is er veel gekookt. De onderbouw heeft een vliegenzwam van ei 

en tomaat gemaakt. Tevens smulden we van de appelflappen.  

Met de feestdagen gingen de kruidnoten en kerstkransjes er ook 
als koek in! 

 

De bovenbouw heeft tomatensoep, kippensoep en hutspot 
gekookt. Daarnaast heeft de bovenbouw heerlijke 

speculaaspop, pepernoten en kerstboomkoekjes gebakken.  

 
Tijdens het koken wordt er gebruik gemaakt van verschillende 

keukenapparatuur zoals: de weegschaal, maatbeker, 

kookwekker en oven. Ook moesten de leerlingen verschillende 
taken uitvoeren zoals: kneden, wortels schrapen en aardappels 

schillen. Natuurlijk staat het begrijpen van het recept, de 

techniek, het goed samenwerken, de succeservaringen en het 
plezier hoog in ‘t vaandel! 

 

Voor het Sinterklaasfeest en Kerstfeest hebben de ouders heel 
veel werk verzet. Ze versierden de aula tot een prachtig decor en 

hielpen fantastisch om alle leerlingen van lekkere koekjes, 
chocolaadjes, cup-a-soup, wentelteefjes, krentenbolletjes, 

pizzaatjes en chocomelk te voorzien.  

Ouders bedankt!  

Groeten van juf Irma en juf Anneke 
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__________________________________________________________________________________ 

 

Handvaardigheid & Techniek 

In december hebben alle leerlingen van SBO de Welle een prachtige kaarsenstandaard 

gemaakt in het handvaardigheidslokaal. Allereerst werd er door de leerlingen een 

standaard gemaakt voor de kaarsen van klei. Vervolgens werden de kaarsenstandaards 

versierd met allerlei kerstversieringen.  

De kaarsenstandaards zijn prachtig geworden en zeker niet standaard!  
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__________________________________________________________________________________ 

 

Klasse(n)werk 

Onwerkelijk en gek zijn alle lege klassen op onze school. Wij missen jullie enorm. Afgelopen 

maandag zijn de eerste thuiswerkpakketjes opgehaald. Inmiddels hebben de 

leerkrachten al vele foto’s van hardwerkende leerlingen mogen ontvangen. Van deze 

foto’s worden wij weer blij! Wij zijn trots op de leerlingen en ouders van SBO de Welle.  

 

 

 

Juf Marianne aan het video-bellen 

met groep 3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Michelle in de klas zonder 

leerlingen… 
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__________________________________________________________________________________ 

 

Wat u verder nog moet weten... 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Wij zijn elke maand achter de schermen druk bezig met B6-4ALL. Met deze methode 

proberen wij door middel van gedragslessen de kinderen onze schoolafspraken bij te 

brengen.  

De kernwaarden zijn daarbij: 

* Veiligheid 

* Respect 

* Verantwoordelijkheid 

Elke maand staat een ander thema centraal. In de maand november hebben we geoefend 

met de gedragsregels van de schoolbibliotheek en van de kamertjes die wij op school 

hebben. Denk aan het kamertje van de directeur, teamleiders, administratief medewerker 

etc. 

Aan de hand van PowerPointpresentaties en filmpjes laten wij het gewenste gedrag binnen 

school zien. In de klas oefenen we hier ook mee. Uiteindelijk kunnen de leerlingen ons laten 

zien hoe ze bijvoorbeeld eerst aankloppen voordat ze een kamertje binnenlopen. Het is 

mooi om te zien hoe snel de kinderen dit oppakken. Bij het gewenste gedrag hoort ook een 

beloning, namelijk een fiche.  

Met de fiches kunnen de leerlingen in de eigen klas sparen voor een beloning. 

De kinderen vertellen met een grote glimlach waarom ze de fiches hebben gekregen.  

Vraag thuis uw zoon/dochter maar eens of ze al eens een fiche hebben ontvangen en wat 

de reden hiervoor was.  

 

Vriendelijke groet,  

de werkgroep van B6-4ALL   

 

Even voorstellen... 

 
Wij zijn Demi Krol en Kim de Vos. Momenteel zitten wij in het vierde jaar van de opleiding 

Social Work, wat betekent dat wij ons afstudeeronderzoek mogen gaan uitvoeren. Dit 

onderzoek gaan wij op SBO de Welle uitvoeren. Tijdens het onderzoek gaan wij kijken naar 
hoe ouderbetrokkenheid 3.0 toegepast kan worden binnen de school. Uiteindelijk 

verwachten wij dat we door ons onderzoek een werkplan kunnen aanleveren waardoor SBO 

de Welle op de door jullie gewenste manier ouderbetrokkenheid 3.0 toe kan passen binnen 
de school. We kijken er naar uit om hier mee aan de slag te gaan. Omdat we uw hulp tijdens 

ons onderzoek goed kunnen gebruiken, is het mogelijk dat jullie binnenkort een vragenlijst 

over dit onderwerp ontvangen. Wie weet ziet u ons nog een keer verschijnen, op school of 
via Teams.  

 

Demi Krol en Kim de Vos 

 


