Nieuwsbrief februari 2020
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:
- Agenda
- Afscheid Linda Spijker
- B6-4all
- Instellen Social Schools/ AVG
- Week van de Lentekriebels
- Formulier verlof buiten schoolvakanties
- Rolverdeling directie binnen SBO de Welle
- Nogmaals brief ouderbijdrage

17-2-2020 – 21-2-2020
Voorjaarsvakantie
16-3-2020 – 20-3-2020
Week van de Lentekriebels
(details verderop)

B6-4all

Afscheid Linda Spijker

Iedere maand kunt u in de nieuwsbrief een stukje lezen rondom de
ontwikkelingen van B6-4all. Zoals bij u bekend zijn wij met de hele
school aan het oefenen met gedragslessen vanuit B6-4all. Door dit
met de gehele school te doen, worden afspraken duidelijk en
voorspelbaar waardoor iedereen goed op de hoogte is. De
afgelopen periode hebben we met de leerlingen geoefend met het in
en uit de school gaan. Hierbij zijn afspraken besproken en ingeoefend
middels de gedragslessen en de filmpjes die door de medewerkers
van SBO de Welle zijn gemaakt. Dit gaat al erg goed! De komende
periode gaan we de afspraken rondom de toiletten inoefenen. Wat
wordt er van je verwacht als je naar het toilet gaat? Hoe gedraag je je
op het toilet en hoe laat je het toilet weer achter? Deze gedragslessen
worden besproken in de groepen en de filmpjes worden bekeken.
Door het herhalend oefenen en bespreken van de afspraken, weten
de leerlingen wat er van ze verwacht wordt en kunnen we hier ook op
complimenteren.

Met ingang van 28 februari
zal de IB-er van de
bovenbouw, Linda Spijker,
gaan genieten van haar
welverdiende pensioen.
Haar taken worden
overgenomen door Heleen
Oude Lansink. SBO de Welle
dankt Linda van harte voor
haar jarenlange inzet en
wenst haar een fantastische
tijd toe. We zullen jou (en
Aik!) ontzettend missen!
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Nog meer de Welle nieuws

BELANGRIJK
Aan de ouders/ verzorgers van alle leerlingen,
Via Social Schools krijgt u door middel van foto’s en video’s een indruk van waar wij mee bezig zijn.
Deze beelden worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden en activiteiten, zoals
schoolreisjes, excursies en lessen. Ook uw kind kan op deze beelden te zien zijn. Wij vinden het
belangrijk om zorgvuldig met beelden om te gaan, daarnaast zijn wij verplicht om uw toestemming
te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw kind.
Veel ouders hebben hiervoor nog geen toestemming gegeven. Wilt u uw beeldgebruikvoorkeuren
(AVG) voor elk kind in Social Schools aangeven?
Hieronder vindt u de handleiding. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons,
of in onze opdracht worden gemaakt.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Team SBO de Welle

LET OP! Voorkeuren gelden per kind en kunnen door beide ouders worden aangepast
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Via Social Schools is het eenvoudig mogelijk om de beeldvoorkeuren van je kind(eren) in te regelen. Je
gaat als volgt te werk:
Via de website
Ga na Administratie > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef je voorkeuren op

Betekenis van de iconen:




groen vinkje = toestemming
rood kruisje = geen toestemming
vraagteken = geen voorkeur
opgegeven

Via de mobiele app:
Ga naar Administratie > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren

Betekenis van de velden:
• blauwe ja = toestemming
• blauwe nee = geen toestemming
• witte achtergrond = geenvoorkeur
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SBO de Welle doet mee aan ‘De Week van de Lentekriebels’. Dit is een projectweek die elk jaar
wordt georganiseerd rond het begin van de lente. In die week wordt er elke dag, in de onderbouw
en de bovenbouw, een les relationele en seksuele vorming gegeven.
Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben vragen op het gebied van relaties en seksualiteit. Ze
hebben recht op de juiste informatie, op een manier die past bij de leeftijd. Bovendien kun je
kinderen van deze leeftijd heel goed normen en waarden meegeven, zoals respect voor andere
meningen en voorkeuren. Door al van jongs af aan open te praten over relaties en seksualiteit
worden kinderen zich bewust van hun eigen wensen en grenzen, ze zijn goed geïnformeerd en ze
zullen later gezondere keuzes maken in relaties en seksualiteit.
Met relationele en seksuele vorming leren kinderen niet alleen over veranderingen in de puberteit en
hoe baby’s gemaakt worden, het gaat ook over respectvolle omgang met elkaar, een positief
zelfbeeld, weerbaarheid, verliefdheid en verschillende relatievormen.
Samen maken we er een mooie week van.

Aanvraag verlof buiten vakanties
Het kan voorkomen dat u verlof aan wilt vragen buiten de vakanties om. Hiervoor kunt het
formulier “Aanvraag verlof buiten schoolvakanties” gebruiken. Het formulier (waarop ook de
voorwaarden en regels staan) is te vinden op de website van SBO de Welle:
https://stichtingonderwijscentrumalmelo-live-de-eb3a46f.aldrynmedia.io/filer_public/44/46/4446c6ad-8d35-4376-b1760e5b67014cd0/aanvraag_verlof_buiten_schoolvakanties.pdf en in de postvakjes bij alle
ingangen op school.

Rolverdeling directie SBO de Welle
Graag willen wij u informeren over het feit dat we dit schooljaar zijn gestart met een nieuwe directie.
Deze bestaat uit de directeur-bestuurder, Jan-Willem Stegeman, en 2 teamleiders. Dhr. Stegeman
zal zich vooral bezig houden met de bestuurlijke taken van de school. Voor dagelijkse directiezaken
zijn de teamleiders het eerste aanspreekpunt. Voor de onderbouw is dat Caroline Lahdo, voor de
bovenbouw Manon Kroeskop.
Eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers met betrekking tot de kinderen is altijd de eigen
leerkracht. Deze kan u eventueel doorsturen naar de teamleider. Voor vragen en/ of verzoeken
mag u ook altijd zelf het kantoor van de teamleiders binnenstappen. Zij zijn ook via e-mail te
bereiken: c.lahdo@sbodewelle.nl en m.kroeskop@sbodewelle.nl .
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Almelo, 13 januari 2020

Betreft: ouderbijdrage 2019-2020

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

De ouderraad maakt veel kosten, ook voor uw kind(eren). Ook wil de ouderraad uw kind(eren) niet
overslaan als het gaat om cadeautjes, schoolreis, schoolkamp of het aantal leuke activiteiten verminderen.
Doordat we een zeer voorzichtig financieel beleid voeren, zijn we nu genoodzaakt om de ouderbijdrage vast
te stellen op €25,-. Voor alle volgende kinderen uit het gezin bedraagt de ouderbijdrage €12,50. Kinderen die
na 1-1-2020 zijn gestart op SBO de Welle betalen eveneens €12,50.
De kosten van het schoolreisje zal dit jaar € 25,- bedragen.
Daarom verzoekt de ouderraad u vriendelijk doch dringend om de jaarlijkse ouderbijdrage van € 25,-- en de
kosten van het schoolreisje van € 25,- te voldoen door storting of overschrijving naar:

IBAN:

NL94 RABO 0381310795

Ten name van:

Ouderraad de Oosteres (let op: de rekening staat nog op naam van de oude
Oosteres. Deze zal in 2020-2021 aangepast worden naar SBO de Welle)
Winkelsteeg 6
7607 AT Almelo

o.v.v. de naam en groep van het kind waarvoor de ouderbijdrage/schoolreisgeld betaald is.
Indien u een betalingsregeling wilt treffen dan kunt u contact opnemen met een van de teamleiders:
Caroline Lahdo (onderbouw) en Manon Kroeskop (bovenbouw).

Geeft u in geen geval contant geld mee aan uw kind.
Met vriendelijke groet,

Adwin van der Aa
penningmeester ouderraad
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