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Nieuwsbrief maart 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.  

 

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 

Houdt Social Schools in de 

gaten voor de actuele 

informatie. 

 
 

• 25 maart 

Meulenbelt 

(gaat niet door) 

• 30 maart 

Verkeersexamen 

• 31 maart 

Studiedag 

• 1 april 

Paasactiviteit 

• 2 april 

Goede vrijdag  

(vrij) 

• 5 april 

Tweede paasdag  

(vrij) 

• 8 april 

Kijkmiddag  

(gaat niet door) 

• 12 april 

Inloopspreekuur  

(gaat niet door) 

• 13 april  

Luizencontrole  

(gaat niet door) 

• 13 april 

Tuin/klus avond 

• 22 april 

Eindtoets 

• 23 april  

Koningsspelen  

• Meivakantie 

24 april t/m 9 mei 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Woord van directeur Jan-Willem Stegeman 

 

Beste ouders/verzorgers, 

We leven in spannende tijden. Het Coronavirus heeft ons dagelijks leven aardig verstoord. 

Na een rustige periode hebben we een aantal weken geleden een tweetal besmettingen 

op onze school gehad. Een leerling en leerkracht zijn besmet met het Coronavirus. Door snel 

te reageren en in goede afstemming met de GGD zijn we erin geslaagd om verdere 

besmettingen op school te voorkomen. Het vraagt veel van de kinderen, u als 

ouder/verzorger, maar ook voor onze schoolorganisatie.  

We kiezen in alle situaties voor de gezondheid. Ik beloof u steeds actueel en goed op de 

hoogte te houden rondom het Coronavirus en school. 

Omdat de kinderen al zoveel les hebben gemist hebben we besloten om dinsdag 25 mei 

2021 een extra schooldag te laten worden. De kinderen hebben deze dag geen vrij. Mocht 

u nu al andere plannen hebben gemaakt voor deze dag dan verzoek ik u aan mij een e-

mail te sturen zodat we even kunnen overleggen. jw.stegeman@sbodewelle.nl 

Zonder tegenbericht zien we graag alle kinderen op school. 

Heeft u onze nieuwe boerderij vanaf de weg al gezien? Met trots kunnen we zeggen dat de 

boerderij klaar is en de lessen starten binnenkort. 

Ook zijn er veel andere werkzaamheden gaande; schilderwerk, nieuw hekwerk, aanleg van 

nieuw speelterrein, herstellen voetbalveld, camera’s enz enz. 

We gaan er een hele mooie school van maken! 

Ook zijn er veel nieuwe medewerkers gekomen in onze organisatie. Zij zullen zich in de 

volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

Vanaf heden kunt u uw zoon/dochter alleen maar telefonisch afmelden voor een 

schooldag. Het telefoonnummer is 0546-706520. Berichten via de app/social schools/e-mail 

worden niet gelezen en/of in behandeling genomen. De reden hiervan is dat we één 

centraal punt willen hebben zodat we eventuele acties ook beter kunnen coördineren.  

Blijf gezond; er komen beter tijden! 

Met vriendelijke groet, 

Jan-Willem Stegeman 

Directeur 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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Nieuws uit de natuur 

Er is veel gebeurd de laatste tijd. Meneer Wout heeft het buitenwerk overgedragen aan 

Meneer Anne. Dit betekent dat meneer Anne voortaan het buitenwerk oppakt. Voordat hij 

praktijklessen gaat geven, moet de boerderij eerst in orde zijn. De boerderij ziet eruit alsof het 
helemaal klaar is, maar binnen moet alles nog ingericht worden. De stal in de boerderij 

wordt ook klaargemaakt voor de schapen en geiten.  

Meneer Anne is niet alleen in de boerderij bezig, maar hij gaat ook aan de slag met de 
tuinen, binnen klussen en helpen in het verkeer. 

Wat zijn we blij met meneer Anne! 

 
We hebben een nieuw konijn op school! Zie de foto hieronder (de bruine). Het konijn moet 

nog wel even wennen. Het konijn is nog niet zo oud, dus we moeten het konijn nog wat rust 

geven. 
 

Het wordt elke dag wat warmer in Nederland en dat betekent dat de schapen het ook wat 

warmer krijgen. Waarschijnlijk gaat hun wollen jasje volgende maand uit. 
 

Onze kippen leggen nu eieren!! Het is lente, dus dat betekent dat onze kippen voor het eerst 

eieren leggen. Misschien was het je al opgevallen, maar wat maken de kippen soms veel 
geluid. Dat komt omdat ze dan een ei leggen. 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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Keukenpraat 

In de afgelopen maanden is er weer veel gekookt in de keuken. Tijdens de lock-down 

hadden we tijd voor bijzondere verzoeken, zoals: een Spongebob krabburger van Kenji, rösti, 

patat en oliebollen voor Diyono. Sinds een aantal weken kunnen wij gelukkig allemaal weer 
naar school en kunnen wij gezellig in de keuken komen koken. Bij juf Irma zijn er heel veel 

wafels, heerlijke groentesoepen en slaatjes gemaakt. Bij juf Anneke is er erwtensoep, 

stamppot rauwe andijvie en cake gemaakt. Het leuke is dat je jouw eigen gemaakte eten 

kunt proeven! En nog leuker is dat je ook altijd wat mee naar huis krijgt!  

Jullie zijn allemaal kook-kanjers! 

PS: Vergeet niet om thuis ook lekker te gaan bakken en koken! 

Groeten van juf Irma en juf Anneke 
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__________________________________________________________________________________ 

 

Handvaardigheid & Techniek 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Madelaine Kamers. Ik ben 34 jaar en samen met mijn man Coen en onze twee 

dochters woon ik in Borne. Vanaf volgende week sluit ik aan bij het team van SBO De Welle. 

Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan en straks de leukste handvaardigheid- en 

technieklessen te mogen geven! We gaan er samen wat moois van maken! 

Tot snel!  

Groetjes, 

Madelaine 
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__________________________________________________________________________________ 

 

Klasse(n)werk 

Bericht uit groep 6/7: 

De kinderen uit groep 6/7 zijn erg blij dat ze weer naar school mogen. Na de vakantie had 

iedereen weer zin om te beginnen en toen kwam er ook nog sneeuw! We hebben gezellig 

buiten gespeeld en we hebben er van genoten! 

 

 

 

 

 

 

 

Deze twee 

heren hebben een heldendaad verricht! Ze waren aan het spelen in het bos toen ze plots 2 

baby-eekhoorntjes zagen liggen. De eekhoorntjes waren alleen en in nood. De jongens zijn 

snel hulp gaan halen en hebben een warm bedje voor de jonkies gemaakt. Even later kwam 

de dierenambulance en die heeft ze meegenomen. De eekhoorntjes hebben het overleefd. 

Goed gedaan heren! 
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Bericht uit groep 3A: 

In groep 3A hebben we zin in de lente, dus we hebben een heerlijke lentewandeling 

gemaakt naar het huis van de graaf van Almelo. We hebben natuurlijk het grote huis 
bewonderd met de gouden hekken en we hebben gekeken bij de hertjes. Onderweg 

hebben we naar bloemen gezocht en gekeken hoe ze er uitzien en geroken hoe ze roken. In 

de klas hebben we hier een mooie tekening over gemaakt en we konden hier zelfs al 
woorden bij schrijven als bloem, stengel, blad en wortels. 

Ook hebben we een mooi schilderij van bloemen gemaakt, net zoals echte kunstenaars dit 

doen. We hebben mooie kleuren gemaakt door kleuren te mengen. 
We gaan ook nog kijken wat er gebeurt als we zaadjes en bloembollen gaan planten. We 

hopen op een vrolijke lentetuin bij de klas! 
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Bericht uit groep 3B:  

In groep 3B zijn wij hard aan het werk met letters en klanken. Wij kennen nu alle korte 

klanken, lange klanken, twee teken klanken en medeklinkers om boekjes te kunnen lezen! 

Volgende week vieren wij het welverdiende letterfeest! 

 

Met rekenen zijn wij al bij de erbij + en de eraf – sommen! Superleuk om te doen, al die 

sommetjes uit rekenen. 

 

Op de vrijdagen hebben wij Blink. Het thema voor de aankomende weken is: uitvindingen. 

Heel interessant en we leren hier heel leuke dingen bij. We zijn nu zelfs bezig met het 

knutselen van een robot! 

 

Er wordt altijd heel hard gewerkt in de groep, maar er moet natuurlijk ook tijd zijn om te 

spelen en te ontspannen. 
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__________________________________________________________________________________ 

 

Wat u verder nog moet weten... 

Tuin-klusavond: 
Op dinsdag 13 april is er een tuin/klusavond van 18.00 uur tot 21.00 uur. 
Wie kan en wil ons helpen met tuinonderhoud, eenvoudige klusjes, klein schilderwerk, klein 

schoonmaakwerk enz. enz. 
Vele handen maken licht werk! 
  
We zorgen voor een aangeklede koek en zopie! 
  
Heel graag uw hulp! 
 

Meulenbelt: 

Door de Coronaperiode kunnen we ook dit jaar niet naar het Meulenbelt om samen met de 

oudere mensen Palmpasen te vieren. Om de mensen toch te laten weten dat we hen niet 

vergeten zijn, maken de groepen 4/5B, 5 en 5/6 een leuk kaartje met daarbij wat heerlijke 

paaseitjes. We hopen dat we volgend jaar weer aanwezig kunnen zijn met de fruitmanden 

en de Palmpaasstokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBO de Welle is een “Kans voor een Kind-school”: 
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Kans voor een Kind adopteert scholen uit Twente voor speciaal (basis) onderwijs en benoemt 

die tot ‘Kans voor een Kind-scholen’.  

Jaarlijks krijgt onze school een bedrag, waarmee we kleine wensen van kinderen kunnen 

vervullen. Leerkrachten en ouders denken mee over wie een klein steuntje in de rug of een 

opkikkertje kan gebruiken. Soms is het ook gewoon een aanmoediging vanwege de goede 

inzet en het doorzettingsvermogen van een kind.  

Ook dit schooljaar willen we graag weer een aantal kinderen in het zonnetje zetten. We 

houden jullie op de hoogte! 

Contactpersonen van onze school met Kans voor een Kind zijn Marianne Hoogezand en 

Heleen Oude Lansink. 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen van lezen + gratis lidmaatschap bij de bieb in Almelo: 

Wist je dat het lezen van boeken veel voordelen heeft: 

- Het vermindert stress; 

- Het versterkt je geheugen en je focus; 

- Je wordt een betere schrijver; 

- Het helpt tegen cognitieve achteruitgang. 

 

Tijd dus om lekker te gaan lezen! Je kunt nu gratis lid worden van de bieb in Almelo. Wat kun 

je allemaal met een abonnement:  

√ Lenen: boeken, e-books, luisterboeken; 

√ Plus: lenen van muziek en films; 

√ Gratis wifi in de Bibliotheek; 

√ Bieb-app voor lenen en verlengen; 

√ 10 items gelijktijdig in huis; 

√ 3 weken leentermijn; 

√ Prijs: gratis! 

 

Meld je gratis aan via www.bibliotheekalmelo.nl  

Hulp nodig? Mail naar n.schiphorst@sbodewelle.nl (taal coördinator SBO de Welle) 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=voordelen+lezen&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqpaMeGAJJvggM%252CSliN_ubs6CXIbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRAGJ0dq4Gkn7qaCTT2F_yHy4Q4bA&sa=X&ved=2ahUKEwjtnr6surTvAhXHtKQKHd7iA04Q9QF6BAgHEAE#imgrc=fqpaMeGAJJvggM
https://www.google.com/search?q=voordelen+lezen&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqpaMeGAJJvggM%252CSliN_ubs6CXIbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRAGJ0dq4Gkn7qaCTT2F_yHy4Q4bA&sa=X&ved=2ahUKEwjtnr6surTvAhXHtKQKHd7iA04Q9QF6BAgHEAE#imgrc=fqpaMeGAJJvggM
https://www.google.com/search?q=voordelen+lezen&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqpaMeGAJJvggM%252CSliN_ubs6CXIbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRAGJ0dq4Gkn7qaCTT2F_yHy4Q4bA&sa=X&ved=2ahUKEwjtnr6surTvAhXHtKQKHd7iA04Q9QF6BAgHEAE#imgrc=fqpaMeGAJJvggM
https://www.google.com/search?q=voordelen+lezen&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqpaMeGAJJvggM%252CSliN_ubs6CXIbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRAGJ0dq4Gkn7qaCTT2F_yHy4Q4bA&sa=X&ved=2ahUKEwjtnr6surTvAhXHtKQKHd7iA04Q9QF6BAgHEAE#imgrc=fqpaMeGAJJvggM
https://www.google.com/search?q=voordelen+lezen&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqpaMeGAJJvggM%252CSliN_ubs6CXIbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRAGJ0dq4Gkn7qaCTT2F_yHy4Q4bA&sa=X&ved=2ahUKEwjtnr6surTvAhXHtKQKHd7iA04Q9QF6BAgHEAE#imgrc=fqpaMeGAJJvggM
https://www.google.com/search?q=voordelen+lezen&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqpaMeGAJJvggM%252CSliN_ubs6CXIbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRAGJ0dq4Gkn7qaCTT2F_yHy4Q4bA&sa=X&ved=2ahUKEwjtnr6surTvAhXHtKQKHd7iA04Q9QF6BAgHEAE#imgrc=fqpaMeGAJJvggM
https://www.google.com/search?q=voordelen+lezen&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqpaMeGAJJvggM%252CSliN_ubs6CXIbM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRAGJ0dq4Gkn7qaCTT2F_yHy4Q4bA&sa=X&ved=2ahUKEwjtnr6surTvAhXHtKQKHd7iA04Q9QF6BAgHEAE#imgrc=fqpaMeGAJJvggM
http://www.bibliotheekalmelo.nl/
mailto:n.schiphorst@sbodewelle.nl

