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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 

• De Almelose Sportdagen 

• Praktijk 

• Klassenwerk   

• Wat u verder nog moet weten 

 

 

 

 

Agenda 
Houd Social Schools in de 

gaten voor de actuele 

informatie. 

 

• 7 juli – 

rapportbespreking 

• 13 juli - 

wenochtend  

• 13 juli – 

afscheidsavond 

schoolverlaters 

• 14 juli – laatste 

lesdag 

• 15 juli – 

zomervakantie! 

 

 

 



2 

 

 

Woord van Jan-Willem Stegeman

 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Een dan is er alweer de zomervakantie… 

Wat is het schooljaar snel voorbijgegaan! 
Dank u wel voor het vertrouwen dat u in ons heeft gehad door uw zoon/dochter bij 

ons op school te laten leren. 
 

We nemen dit schooljaar afscheid van een drietal teamleden. Juf Caroline Bokdam 
gaat na 38 jaar werken met pensioen. Het is haar van harte gegund. 

Juf Nienke Schiphorst maakt een volgende stap in haar carrière door als Intern 
Begeleider te gaan werken op de Kubus. Succes Nienke! 

Het tijdelijke dienstverband van juf Anouk loopt helaas ook af. 
Onze Lio student Merle gaat op zoek naar werk. Good luck! 

 
In de schoolgids 2022-2023 kunt u alle namen en functies van alle medewerkers 

van SBO de Welle lezen. 
 
Op donderdag 14 juli vanaf 14.30 uur is de school gesloten voor de zomervakantie. 

Op maandag 29 augustus beginnen vanaf 08.30 uur de lessen weer. 
 

Ik wil u berichten dat we dan ook alle kinderen verwachten. Ik moet vanuit mijn 
verantwoordelijkheid de leerplichtambtenaar informeren als er kinderen niet 

aanwezig zijn.  
 

In geval van ernstige calamiteiten/noodsituaties kunt u vanaf 15 juli dagelijks 
tussen 11.00 uur en 11.30 uur bellen naar het telefoonnummer 06-11681630.  

 
Ik wens u een prachtige zomer toe. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Jan-Willem Stegeman 

Directeur 
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Kamp  

 
Dit is het kampverhaal van Jora  
We gingen in de bus op weg naar de boot van Ameland, 

toen we op de boot waren was het gezellig toen we weer van de boot af gingen 
gingen we op de fiets naar het verblijf waar we bleven overnachten. Toen we daar 

waren hebben we een bed uitgekozen en hebben we het bed en de spullen klaar 
gelegd. We hebben ook allerlei spelletjes gedaan we hebben zelfs de meesters en 

juffen gezocht ze konden juf Chantal bijna niet vinden😅! We zijn ook naar de zee 

geweest het was heel leuk op het strand op de ene laatste dag hebben we wel 4 uur 

bij het strand gezwommen! Ik heb ook nog gewadloopd, maar toen ik me eerste 

stap zette zat ik al vast en toen was ik meteen 1 schoen kwijt😅 dus toen ging ik 

met 1 schoen en 1 sok verder!😅 ik ben ook nog eens gevallen ik zat eronder😅! 

We hebben ons een beetje schoongemaakt in de sloot toen zijn we weer terug 

gegaan naar het verblijf. Op vrijdag zijn we met de fiets in de harde regen terug 
gegaan naar de boot. Op de boot was iedereen kleddernat. Toen we weer naar de 

bus gingen ging iedereen weer naast iemand zitten en toen waren we weer op 

school! 🥰Groetjes Jora🥰! 

 
Kampverhaal van Waylon  

Schoolkamp is super leuk om heen te gaan het is wel een eindje reizen vanaf 
Almelo maar het is het waard, je kunt er super veel doen  je kunt naar het strand of 

in de duinen. De  omgeving is daar super rustgevend, schoolkamp is leuk om te 
houden op ameland. Ik sliep op de kamer met Chiel, Davy, Keano, Luca De eerste 

dag was het super grappig en leuk. Je hebt daar leuke activiteiten zoals naar de 
vuurtoren of naar Rixt van 't oerd ik ging naar Rixt van 't oerd. Het was een stukje 
fietsen maar het is super leuk om heen te gaan wij zijn ook nog naar het strand 

geweest 2x je kan daar kwallen zoeken en het strand is mega groot en het water 
ook het is wel super zout. En het uitzicht is heel erg mooi. De eerste dag toen we 

aankwamen gingen we eerst onze tassen uitpakken, Toen we dat hadden gedaan 
gingen we eten en toen activiteiten doen, En toen slapen. Dag 2: Toen we wakker 

werden gingen we ontbijten en toen wat activiteiten doen zoals naar het strand, 
Rixt van 't oerd en nog in de duinen een spelletje spelen, Zoals buskruit en andere 

spelletjes kamp en de laatste dag regende het dat was minder want het was het 
super koud.  

 

Kampverhaal van Romy, 

We gingen woensdag op kamp en kwamen vrijdag weer terug. 
We gingen eerst met de bus toen moesten we onze spullen in de bus stoppen toen 

gingen we met de boot en toen moesten we onze spullen meenemen de boot op 
toen fietsen. 

Toen we er waren deden we onze bedden opmaken eten en drinken spelletjes 
spellen praten chillen en dat soort dingen. 

We hebben nachtspellen gedaan maar het was gewoon licht hahaha maar dat 
maakte niks uit. 

Uiteindelijk was het vrijdag en moesten de rit ook helemaal weer terug maar het 
regende dus we waren helemaal nat. Toen we moesten wachten hebben we ons 
omgekleed in de wc. toen zaten we in de boot. 

Toen de boot stopte gingen we er allemaal uit en gingen we in de bus. 
Toen waren we bij school ik ging naar mijn moeder toe en gingen naar huis. 
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Praktijk  
 

Keukenpraat 
De laatste maand in de keuken ….. De tijd vliegt voorbij….  

De leerlingen koken in blokken van 6 weken. We hebben nog steeds boerenomelet, 
noedels met tofu en zelf de teriyakisaus gemaakt. Ons rekendoel was delen van 
grote getallen. Ingrediënten onderling verdelen en de strategie op het wisbordje 

schrijven was succesvol! 
Tevens is het altijd leuk dat leerlingen mogen kiezen. Pannenkoeken en cupcakes 

staan op het programma! 
Alle reken-  en stamgroepen hebben twee keer met de kookkar van juf Anneke 

gekookt: pitabroodje met kipsalade, nasi met banaan en pizza gemaakt!!! 
Heerlijk!!! 

Juf Anneke, juf Irma genieten dat de leerlingen met veel plezier, succesvol koken. 
Dank jullie wel voor de goede inzet! We wensen jullie een hele fijne vakantie toe! 
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Handvaardigheid & techniek 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Eindopdracht 

De kinderen die hun basisschooltijd erop hebben zitten en school gaan verlaten, 
maken een Street art opdracht. Met verschillende technieken zoals schilderen, 

stempelen en graffiti spuiten, maken ze op een grote houten plaat hun eigen 
aandenken aan hun tijd op deze school. Ze zijn vrij in wat ze maken en wat ze erop 

zetten. De meest creatieve werken komen voorbij, de resultaten zijn echt prachtig! 
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Klassenwerk       Nieuws uit groep 5  

Doe mee met het groep 5 ABC 

Nog een week te gaan, dan is het tijd voor de zomervakantie. zes weken lang, 

ontspannen en plezier maken. In dit ABC kun je lezen wat wij dit jaar hebben 

gedaan. 

A is van Aandacht die krijgen we van juf. B is van Beloningen, wat hadden we de buis vaak vol! 

C is van Chromebook die gebruiken we graag. D is van (na)denken, dat hebben we veel gedaan. 

E is van Engels, dit hebben wij geleerd. F is van fouten maken mag. G is van Goed zo doen wij 

het dit jaar! 

H is van Huiswerk, dat kregen we gelukkig nog niet. I is van Iedereen, samen zijn wij een groep. 

J is van Juf, wij hebben de beste. K is van Keuken, daar mogen wij koken. L is van juf Loes, die 

Leest veel met ons. De L is ook van Leerling, dat zijn wij. 

M is van Maken, we hebben veel geknutseld. N is van Naar huis, dat gaan we als de bel gaat. De 

N is ook van Nieuwsbegrip, we oefenen het begrijpend lezen. O is van Oven hierin hebben we 

pizza gemaakt. P is van PRAVOO lezen, dit hebben we veel gedaan. 

Q is van QUIZ, dit doen we met KAHOOT. R is van Rekenen, dit vinden wij leuk! S is van 

Schoolvakantie, dat hebben we bijna. De S is ook van SBO de Welle, de allerleukste School. T is 

van juf Tonja en van Tuinen, die hebben we verzorgd. U is van Uren, we hebben er 1040 op 

school gemaakt dit jaar. V is van Voeren, dit mochten we doen in de boerderij. W is van 

Weerwoord, deze lessen vinden wij leuk! X is van (e)Xamen, dat hoeven we nog niet te doen. Y 

is van Youtube, dat mogen we niet kijken op school! :( 

Z is van ZOMERVAKANTIE, We wensen jullie een hele fijne vakantie! 
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Nieuws uit groep 7A 

Bezoek van Boef, 

  

De laatste tijd zijn we in de groep vooral bezig geweest met het rustig in en uit 

school lopen. 

Hier waren muntjes mee te verdienen. 

Dit ging zo goed dat we de buis vol hebben gekregen! 

Dat betekende dat juf Nathalie haar hondje mee naam school namen.  

Het was erg leuk en we mochten allemaal een stukje met hem lopen. 

Aan het einde van de dag was Boef mega moe, hij is de hele dag lekker geaaid.  

  

Groetjes van groep 7A! 
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Nieuws uit groep 7B 

 
Vis halen op de markt 
Aan het begin van dit schooljaar mochten we bij de vader van Huub een visje halen 
op de markt. Nu werden we aan het eind van het schooljaar nog eens uitgenodigd 
om langs te komen. Dit konden wij natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan.  
We zijn op een donderdagmiddag met de hele klas naar de markt gewandeld om 
daar gezellig met zijn allen een visje te eten. We konden van tevoren kiezen uit 

visfriet of kibbeling. Het was heel gezellig en superlekker. We hebben genoten! 🤩 
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Wat u verder nog moet weten… 

Op donderdag 14 juli vanaf 14.30 uur is de school gesloten voor de zomervakantie. 
Op maandag 29 augustus beginnen vanaf 08.30 uur de lessen weer. 

 


