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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 
• Even voorstellen 
• Praktijk 
• Klassenwerk   
 

 

 
 
Agenda 
Wilt u aub regelmatig in 
Social Schools kijken? 

 
 

• 21 februari – 25 
februari 
voorjaarsvakantie 

• 1 maart – 
luizencontrole 

• 9 maart – 
kijkmiddag 12:15 – 
13:15 uur 
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Woord van Jan-Willem Stegeman 
 
 
Ontwikkeling van onze school 
 
Zoals u wellicht weet is onze school ontstaan uit een fusie van drie kleine SBO 
scholen in Almelo. In de afgelopen jaren hebben we veel tijd gestoken in het op 
orde brengen van ons gebouw (nieuwbouw en renovatie), het onderwijs centraal 
gezet en ook financieel alles in de goede koers gezet. 
 
In de komende periode gaan we werken aan ons schoolplan 2022 t/m 2026. 
Onze praktijkvakken zullen hierin een nog grotere rol gaan spelen.  
 
In 2017 zijn we gestart met ongeveer 200 leerlingen.  
Op 1 februari 2022 telden we 232 leerlingen op school.  
Een groot aantal leerlingen en daarom zal er ook in april een 17e groep worden 
opgestart. Inmiddels werken er 53 medewerkers op onze school. 
 
We staan open voor uw tips/tops en laat gerust uw stem horen.  
Dit kan ook via het officiële orgaan; de medezeggenschapsraad.  
Op onze website staan hiervan de contact gegevens. 
 
Langzaam maar zeker gaan er ook weer versoepelingen komen m.b.t. de corona 
maatregelen. Daar kijken we naar uit, want we willen graag weer het persoonlijke 
contact met u.  
U ontvangt in de komende dagen nog een apart bericht via Social Schools m.b.t. de 
maatregelen en versoepelingen op onze school. 
 
Ik wens u een fijne voorjaarsvakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan-Willem Stegeman 
Directeur 
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Even voorstellen 
 
 
Goedendag, 
 
Ik ben de nieuwe conciërge van SBO de Welle; Lars Nollen. 
Ik ben al 20 jaar getrouwd met Maaike en we hebben 3 kinderen. Bram 
van 15, Pim van 13 en Lieke van 8 jaar. Ik ben 49 jaar geleden geboren 
in Apeldoorn maar woon al mijn hele leven in Bornerbroek.  
Mijn hobby’s zijn motorrijden, mountainbiken en klussen. Tevens hou ik 
van kamperen en ben ik grote fan van de F1. 
 
Groetjes Lars 

 
 
 
 

Hallo allemaal,  
 
Aan mij de eer om mij aan jullie voor te stellen, mijn naam 
is Renske Doornberg, ik ben in januari begonnen als 
praktijk-juf van de Boerderij en tuin. Hierbij heb ik het geluk 
dat ik mijn 2 “hondjes” mag meenemen tot vreugde van 
veel kinderen... Ze zijn nu nog een beetje jong dus ik vraag 
alle kinderen te helpen met het opvoeden van de 
(Leonberger) pups, dit vinden de meeste kinderen geen 
enkel probleem 😊. 

 
Het is erg leuk hier op school en ik kan mijn kennis van de 
dieropleiding en mijn SPW-opleiding leuk combineren. Ik heb 
hiervoor ook gewerkt op de boerderij en tientallen jaren als 
begeleider in de zorg.  
Ik ben 42 jaar en ben geboren op de boerderij, ik ben 
getrouwd, heb thuis ook beesten, hou van wandelen, 
softballen en natuurlijk van dieren 😉. 
Ik zal de komende maanden veel met de kinderen buiten 
gaan ondernemen en onderzoeken wat voor talentjes we 
allemaal in huis hebben hier....  
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Goedendag, 
 
Vanaf 1 februari ben ik werkzaam als onderwijsassistent bij SBO 
De Welle op de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag, 
daarom wil ik mij graag even voorstellen.  
Mijn naam is Anouk Wichers, ben 21 jaar oud en ik woon 
samen met mijn ouders in Vriezenveen.  
 
Ik ben nu ongeveer 2 jaar als onderwijsassistent aan het werk. 
Naast mijn werkdagen bij De Welle, ben ik op de dinsdag ook 
werkzaam bij peuterspeelzaal Margriet in Wierden.  
 
In mijn vrije tijd mag ik graag koken en bakken, met vrienden 
en familie zijn, een heerlijke wandeling maken in het bos of 
creatief bezig zijn vind ik ook erg leuk.  
Ik vind het mooi om de ontwikkeling te volgen en om te zien 
dat geen enkel kind hetzelfde is. Ieder kind is uniek en dat 
maakt het werken met kinderen zo bijzonder. Ik vind het erg 
leuk om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en daarbij 
activiteiten aan te passen op hun behoeften en interesses.  
 
Hopelijk tot snel!  
 
Groetjes,  
Anouk Wichers 
 
 

Hallo allemaal! 
 
Sinds medio januari ben ik gestart als orthopedagoog op SBO 
de Welle en ben ik betrokken bij de leerlingen van de 
onderbouw. Via deze weg wil ik mij graag aan jullie 
voorstellen J. Mijn naam is Manon Roovers, en samen met 
mijn man, zoon en onze hond woon ik in het mooie Almelo. 
Medio juni hopen wij nog een extra familielid aan ons gezin 
toe te kunnen voegen, aangezien ik momenteel in 
verwachting ben. (Ik zal daarom vanaf medio mei t/m de 
zomervakantie even afwezig zijn).  
 
Na een studie (forensische) orthopedagogiek heb voor 
verschillende organisaties, en ook vanuit verschillende 
functies, gewerkt. Van ambulant hulpverlener tot onderzoeker 
en behandelaar op het gebied van uiteenlopende 
(ontwikkelings)problematiek. 
 
Vanuit mijn huidige functie zet ik mij in om te helpen met 
vraagstukken die op SBO de Welle spelen.  

 
Variërend van even meekijken in de klas tot het doen van intelligentieonderzoeken en het 
deelnemen aan belangrijke gesprekken/overleggen. Samen met u als ouders/verzorgers, 
met het onderwijsteam, en eventueel externe partijen hoop ik, op een zo goed mogelijke 
manier, de onderwijsbehoeftes van jullie kind(eren) in kaart te brengen en handvatten te 
bieden om hen verder te laten groeien. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en de 
samenwerking aan te gaan. 
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Aanwelke vragen en/of problemen kunt u denken? 
• Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel? 
• Vragen rondom de opvoeding of het gedrag van uw kind. 
• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? 
• Heeft uw kind last van de scheiding? 
• Heeft uw kind moeite om voor zichzelf op te komen? 
• Is er sprake van pesten of gepest worden? 
• Vragen rondom rouwverwerking. 
• Wilt u meer weten over voorzieningen voor uw kind of gezin in de buurt? 

Bereikbaarheid 
U kunt zelf contact met mij opnemen wanneer u vragen en/of problemen ondervindt waar u hulp bij 
nodig heeft, of om een afspraak te plannen. Het kan ook zijn dat u via de leerkracht of intern begeleider 
verwezen wordt. De gesprekken zijn vertrouwelijk en overleg met derden gebeurt alleen als u daar 
toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind, deze vinden doorgaans op 
school plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.  
Wilt u laagdrempelig met mij in contact komen? Hieronder ziet u de planning tot aan de zomervakantie 
op deze momenten kunt u mij vinden in het kantoortje naast de hoofdingang.   
 

Datum Tijd 
7 maart  8.00-10.00 

21 maart 8.00-10.00 
4 april  8.00-10.00 

25 april  8.00-10.00 
16 mei  8.00-10.00 
30 mei  8.00-10.00 
13 juni  8.00-10.00 
27 juni  8.00-10.00 

Contactgegevens 
e.heinink@avedan.nl  06-59829284 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

 
 
 
 
 
Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk 
Mijn naam is Emily Heinink en vanuit Avedan (www.avedan.nl)  
ben ik als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan SBO de Welle. 
 
Wat kan ik voor u betekenen? 
School is een plek waar kinderen voor een groot deel van hun tijd doorbrengen. Soms doen zich 
problemen voor waar een kind thuis of op school last van heeft. Als schoolmaatschappelijk werker 
adviseer, ondersteun en bied ik hulp aan kinderen en hun ouders. Met elkaar zullen we zoeken naar 
oplossingen voor allerlei vragen en/of problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de 
thuissituatie. Daarnaast heb ik nauw contact met de intern begeleiders van SBO de Welle, Génia 
Fisscher en Heidi van Melis en ben ik onderdeel van het schoolondersteuningsteam.  
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Praktijk  
 
 
Keukenpraat 
 
Na de oliebollen en appelflappen die we thuis hebben gegeten, zijn we op school 
ook weer druk geweest met koken. Alle groepen hebben op de kookkar groentesoep 
gekookt en alle rekengroepen hebben bij de kar gevulde eitjes en komkommertjes 
gemaakt.  
 
Tijdens de rekenlessen zijn er aardappels gesneden, geteld en gebakken, is er 
temperatuur gemeten en is er baktijd uitgerekend. In de gewone kooklessen zijn 
groentetaartjes gebakken en die noemen we op z’n Frans ‘quiches’. Ook verwerkten 
we oud brood tot heerlijke wentelteefjes.  
Nu zijn we in de keuken aan een nieuwe ronde begonnen met broodjes gezond voor 
de rekenlessen en pastazalmpotjes voor de kooklessen. Het ruikt steeds heerlijk in 
de school. 
 
Juf Irma en juf Anneke 
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Klassenwerk 
 

Nieuws uit groep 5 
 
HET LEUKSTE DAT WE GAAN HEBBEN DIT SCHOOLJAAR 
 
We hebben de kinderen gevraagd om zonder na te denken te roepen wat het leukste is wat ze hebben 
gedaan dit schooljaar. 
  
Xavi: het lezen in groep 5 
Jill: het koken tijdens de praktijklessen 
Milan: het knutselen en buiten spelen 
Fleur: de hondjes van juf Renske 
Mack: voetballen in de pannakooi 
Isa: de gymlessen 
Martijn: leuke dingen op het chromebook doen 
Jan: buitenspelen en gymmen 
Easton: de hondjes aaien 
Olivier: werkstukken in elkaar klussen in het technieklokaal 
Jermaine: de kooklessen  
Marcello: de lessen van juf Loes 
Syra: de dieren in de boerderij  
Melvin: koken in de keuken 
Niels: Voetballen in de pannakooi 
 

ER KOMT EEN NIEUWE LEESHOEK 
In groep 5 zijn wij druk bezig met lezen. Juf Loes is 
bezig met haar afstudeeropdracht. Het onderwerp 
gaat over technisch lezen. Ze heeft hiervoor in de 
groep een leeshoek gemaakt. Hiermee probeert ze 
het leesplezier van de kinderen te vergoten. Ook 
hebben we twee iPad’s erbij, hiermee kunnen de 
kinderen een QR code scannen en een luisterboek 
luisteren.  Zie hier het resultaat. 
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Nieuws uit groep 6/7 

 
We doen praktijk wij hebben bijvoorbeeld koken, techniek ,boerderij. 
En de juffen zijn erg lief. Er word met koken allemaal verschillende 
dingen gemaakt uit verschillende culturen. En met techniek zijn er 
verschillende maanden want nu zijn we bezig met de mode we maken 
kledingstukken en nog veel meer. Het is erg gezellig met techniek. Met 
boerderij mogen we vaak met de dieren knuffelen en we mogen de 
dieren ook voeren dat is erg leuk. Je hebt praktijk in je reken groep en 
ook in je eigen klas. Door Mariam 

 
Bij ons in de klas zitten we elke vakantie naast iemand anders. 
Bij ons in de klas vinden de meeste praktijk het leukst. 
Wij houden allemaal van matten voetbal. 
Wij hebben een leeshoek. 
Wij doen met streepjes als je 5 magneetjes hebt krijg je 1 
streepje en 1 streepje is 10 min voor ons zelf. 
Bij ons in de klas hebben we 2 juffen. 
De sommige kinderen zitten in quarantaine .   
Bij ons in de klas hebben we met muziek Spaans geleerd. 
Door Glenn en Anna 
 

We doen met praktijk: koken, boerderij en handvaardigheid! 
het is leuk. De juffen zijn aardig en we hebben leuke groepjes. 
We hebben ook honden gekregen, op school natuurlijk. 
en in zone 5 kan je meestal in de eerste pauze in de boerderij! En 
je mag dan ook bij de cavia's, geiten en schapen, je mag voeren 
en hooi geven, Dat is natuurlijk hartstikke leuk.  
en als het de tweede pauze slecht weer is, overleggen we met de 

pleinwacht of ze met ons naar de gymzaal of naar de klas wil. 
meestal willen ze dat wel :) 
dus dat is super fijn. 
Door Tim 
 

Bij onze groep vinden we praktijk het leukst. Bij onze 
klas krijgen we een nieuwe plek na elke vakantie. In 
de klas kunnen we tijd inzetten; 10 minuten voor een 
streepje. We houden van mattenvoetbal. We hebben 
een leeshoek. De honden van de boerderij vinden we 
heel leuk. We hebben Spaans geleerd tijdens muziek. 
We hebben een woord van de dag. Door corona zijn 
er in de klas veel zieke kinderen geweest.  
 
geschreven door Eva-Lotta 
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Nieuws uit groep 7/8 

Beste lezers van de SBO de Welle, 
Hieronder volgen een aantal korte verhalen en plaatjes van groep 7/8.  
 
Ben en Bubble 
Juf Renske is onze nieuwe praktijkjuf van de boerderij.  Ze 
heeft zich even voorgesteld én heeft één van haar honden 
meegenomen. Ben en Bubble komen ook bij ons op school. 
Nu zijn ze nog jong, 14 weekjes oud, en moeten nog veel 
leren. We waren erg onder de indruk. Juf Renske heeft ons 
allerlei tips gegeven. Hoe moet je Ben een koekje geven? 
Waar moet je gaan staan? Wat vindt hij wel/niet prettig?   
 
 
 
 
 
 

 
 
Kind van de Week 
Deze week is Jasper het "Kind van de Week". In onze klas leren we hoe je 
complimenten moet geven en hoe je een compliment moet ontvangen. De 
hele week staat een kind volop in de schijnwerpers! We verzamelen alle 
complimenten en maken er een mooie collage van.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 

 
Praktijk 
Elke week worden leerdoelen vanuit rekenen en taal 
gekoppeld aan de praktijklessen. De lessen worden gegeven 
voor juf Madelaine "techniek, juf Anneke "koken" en  juf 
Renke "boerderijleer". Ook werken we nu met thema's. We 
hebben allerlei mooie kledingstukken ontworpen voor The 
Fashion Week of SBO de Welle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Optische Illusie en kikvorsperspectief 
De Blinkles ging over optische illusie.  Iets wat je oog ziet, 
maar dat door je hersenen anders geïnterpreteerd wordt 
noem je optische illusie. De tekenles ging ook over optisch 
bedrog.  Dit keer mochten de leerlingen zelf aan de slag. Net 
als een kunstenaar/ fotograaf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meneer Micheal  
Meneer Micheal heeft een les gegeven over kikvorsperspectief.  Wat is 
dat eigenlijk? 
Simpel gezegd betekent het dat bij een kikkerperspectief het 
onderwerp gefotografeerd wordt uit een heel laag camerastandpunt. 
Je kijkt als fotograaf tegen het onderwerp op; net zoals een kikker 
tegen de mens op kijkt. Hieronder een paar foto's.  
 
 
 
 
 
 
 

 


