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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 Koningsspelen 2022 

• Praktijk 

• Klassenwerk   

• Wat u verder nog moet weten 

• Juiste data schoolreisje 2022! 

 

 

 

 

Agenda 
Houd Social Schools in de 

gaten voor de actuele 

informatie. 

 
 

 

• 26 – 27 mei – 

Hemelvaartsweek 

-einde, alle 

kinderen vrij 

• 3 juni – kijkmiddag 

14:30 – 15:30 uur 

• 6 juni – tweede 

pinksterdag, alle 

kinderen vrij 

• 7 juni – studiedag, 

alle kinderen 

vrijdag 
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Woord van Jan-Willem Stegeman 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Weer een nieuwe nieuwsbrief ligt er klaar voor u om te lezen. 

 
In deze nieuwsbrief vraag ik uw aandacht voor het aanvragen van verlof (vrije 
dagen). 

 
Als school dienen we ons te houden aan de leerplichtwet.  

Vanuit mijn functie moet ik deze wet correct uitvoeren en ontvang ik hier controle 
op. 
 

Voor het vragen van verlof (vrije dag) buiten de schoolvakanties dient u een 
verlofformulier in te vullen wat te vinden is op onze website. 

Een gedrukt exemplaar kunt u ook vinden bij alle ingangen van school. 
 
Ik kan dan beoordelen of ik dit verlof kan toekennen in combinatie met de 

leerplichtwet. 
 

U kunt bijvoorbeeld wel verlof krijgen voor een huwelijk, maar er kan geen verlof 
worden verleend voor ‘weekendjes weg’, ‘geen vliegtickets beschikbaar’ en met 

name is er geen verlof mogelijk in de eerste week na de zomervakantie. 
Alle kinderen moeten volgens de leerplicht op maandag 29 augustus starten met 
het schooljaar 2022-2023. Dit is ook van toepassing als u een reis naar het 

buitenland maakt. 
 

De jaarkalender 2022-2023, waarin alle vrije dagen staan, ontvangt u samen met 
de schoolgids 2022-2023 op donderdag 14 juli van ons. 
 

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe nieuwsbrief. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Jan-Willem Stegeman 

Directeur SBO de Welle 
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De Koningsspelen 2022 

 
Ook dit jaar werden de koningsspelen georganiseerd, dit om het belang van 
bewegen bij kinderen te benadrukken. We zijn de dag begonnen met het 

koningsontbijt, zo hadden we een goede bodem om te gaan sporten. Tijdens het 
ontbijt stonden er gezonde producten op tafel, we hebben klassikaal besproken wat 
gezonde voeding is en hoe je gezonde keuzes kunt maken.  

 

 
 
Voor de groepen 2 t/m 5 waren er koningsspelen georganiseerd op ons eigen 

schoolplein. Er is erg fanatiek gesport! 
 

 
 
De groepen 6 gingen naar de ISPA sporthal, hier hebben ze allerlei sporten 
gedaan.  
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Voor de groepen 7 waren er koningsspelen georganiseerd bij het grote veld naast 

het sportpark. Er zijn gave dingen gedaan waaronder boogschieten en blind 
volleybal. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

De groepen 8 mochten vrij zwemmen in het sportpark, het  was een super 
gezellige middag.  
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Praktijk  
 

Keukenpraat 
 

In april hebben we met veel plezier in de keuken apfelstrudel, 
(Paas)broodjes, honingkoekjes en cupcakes gebakken. 

 
We hebben het Oostenrijkse apfelstrudel recept via YouTube 

bekeken en besproken. 
Daarna hebben we geleerd hoe je een appel kunt raspen. 
 

Het rekendoel was de ingrediënten 4 cm van de rand van het 
filodeeg te leggen…..Het was een hele kunst om  het pakketje 

goed en netjes dicht te vouwen! We hebben de analoge tijd 
omgezet naar de digitale… gedurende de oventijd. 
Tijdens o.a.(Paas)broodjes maken, hebben we ingrediënten 

gewogen, grammen benoemd en op ons wisbordje geschreven 
in de juiste volgorde: HTE. 

 
We waren verwonderd en enthousiast over het mooie 
eindresultaat: het brood was enorm gerezen!! 

Deze periode zijn ook de lammetjes geboren! Na een kijkje in 
de boerderij hebben de 

kookleerlingen iedereen op beschuit met muisjes 
getrakteerd!!!!  
 

Groet juf Irma en juf Anneke 
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Het boerderij-leven 
‘Het Boerderij-Leven’ 

 
J              Jaaaa de Lammetjes zijn geboren!! 

Het eerste lammetje is helaas tot ons verdriet dood 

geboren, het lammetje was een beetje te groot 
voor zijn moeder om geboren te kunnen worden. 

Hierna gingen de andere bevallingen gelukkig wel 
goed. 2 trotse mama schaapjes met elk 1 paas-
lammetje! 

De kinderen hebben de namen bedacht; Madelief is 
een ooitje en op 18 april rond 14.00 uur geboren 

en Bobje is een rammetje en is op dezelfde dag om 
20.00 uur geboren. Het is vaker zo dat de schapen 
een rustig moment opzoeken om lammetjes te 

krijgen en blijkbaar vonden ze de paasdagen een 
heerlijk moment hiervoor.. ☺ 

 
 

 
 

De afgelopen weken hebben we de lessen over de Kippen en  

de Schapen voortgezet, nu met de kuikens en de lammetjes  
was dit natuurlijk helemaal een feestje!  

De lammetjes groeien goed en het rammetje krijgt al kleine  
hoorntjes op zijn hoofdje. De mama’s kijken bezorgd toe  
hoe we de lammetjes optillen en roepen ze al snel wanneer  

het ze te lang duurt voor we de lammetjes weer neer zetten.  
De kuikens groeien super hard, en het is heel spannend of er wel hennen bij zitten..  

Helaas zitten bij de Serama kuikens 2 haantjes bij, deze hadden we heel graag op 
school willen houden, maar dit moeten we dan volgend jaar maar weer gaan 
proberen.. We gaan voor de kuikens een mooi thuis zoeken, sommige hebben zelfs 

al een nieuwe eigenaar. 
In de moestuin komen de eerste radijsjes al op, de tuinbonen zijn al uitgeplant en 

er wordt druk gemeten om straks alle bloementuintjes te kunnen planten in mooie 
vakken. Er is hard gewerkt door de kinderen!! 
       

      Dan nog even een leuk nieuwtje over de  
School-honden, we zijn na de vakantie 

begonnen met de kwispel-les, Bubble gaat 
mee met het voorlezen en leert hierbij om 
aandachtig te luisteren naar het verhaal. 

Natuurlijk mag ze hiervoor ook beloond 
worden door de leerling, dit deed Quinty 

super goed!!      
        

 
 
   Tot zover de Boerderij nieuwtjes.. Tot de volgende keer!! 
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Handvaardigheid & techniek 
 
               Een maquette maken 
 

 

Iedereen veranderde de 
afgelopen periode in een 
architect. Een gebouw 
ontwerpen en daar 
vervolgens met kosteloos 
materiaal een maquette 
van bouwen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meten en programmeren. 
 
Tijdens praktijk rekenen moesten  
de kinderen een robot  

programmeren. Hiervoor moesten  
ze eerst een route uitmeten en  
tekenen op papier. De ‘beebot’ 
loopt steeds een stukje van 15 cm.  
Kun jij de beebot jouw getekende route precies laten lopen?  
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Klassenwerk 
Nieuws uit groep 4 

 

 
Wat hebben wij gezellige dagen gehad voor de meivakantie. Een paasontbijt, 

paaseieren zoeken met de paashaas, koningsspelen en er zijn lammetjes geboren! 
Alle kinderen op school hebben beschuit met muisjes gegeten om dat te vieren. En 

natuurlijk zijn wij even op kraamvisite geweest in de boerderij. Wat zijn ze lief!  
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Nieuws uit groep 5/6A 

 
 

Op vrijdag 22 april hadden we de Koningsspelen op school. We hadden al heel veel 
zin in deze dag! In het oranje gekleed kwamen we naar school. Hier kregen we in 
de middag lunch. Op de instructietafel lag brood en beleg maar ook gekookte 

eieren! Mmm ☺  
 

Na het eten verzamelden we met de rest van de groepen op het schoolplein. Hier 
hadden de ROC studenten van alles klaargezet. Maar we begonnen natuurlijk eerst 

met het Koningsspelen lied en dansje.  
Hierna namen de juffen ons in twee groepjes mee naar het eerste spel, dit deden 
we een kwartier en draaiden daarna door naar het volgende spel. Zo hebben we de 

hele middag besteed. De spellen die we deden waren o.a.; skippybal estafette (met 
oranje accessoires), parcours met water, doek hooghouden, twister, op blokjes 

lopen en nog veel meer leuks! 
 
Tussendoor hadden we pauze en kregen we wat ranja. De hele middag was er ook 

leuke muziek op, dit vonden we erg gezellig! 
En… aan het eind van de dag kregen we ook nog een ijsje! 

 
Wij vonden het een hele leuke geslaagde dag!! 
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Nieuws uit groep 8C 

 

 

 
 

Wist je dat…. 

Groep 8C 

Wist je dat… 

Ik het heel leuk vind om 
naar koken te gaan. 
En de laatste keer heb ik 
nasi gemaakt.  
Dat was met de kookkar.  
Klaar ik moet stoppen op 
het hoogtepunt 
Vriendelijke groet van Joëy 

Wist je dat… ik heb gezwommen. 
Ik vond het best wel leuk. 
En ik ging best wel vaak van de duikplank af. 
Ik was ook een tijdje aan het chillen in het babybadje 
met Nevyn Slaghekke. 
Ik was wel dik een half uur in dat babybadje. 
Daarna ging ik van de plastic mini glijbaan af met 
Nevyn Slaghekke. 
Dit was Het. 
           Tabèèèèè!!!! 
Made By: Tim.H    2021-05-12 13:58 

 
Wist je dat…ik naar  zone 

college ga omdat ik die school 
heb gekozen omdat zone 

college hele leuke school vind 
en omdat je daar ook veel met 

je handen doet en omdat je daar 
allemaal dieren heb en vaak 

koken en vaak techniek en vaak 
boerderij en zulke dingen dus 
daarom heb ik zone college 

gekozen en omdat ik ook heel 
dicht bij zone college woon dus 

dat was het….. 
groetjes keano….. 

Wist je dat… alle groepen de zones mogen 
kiezen op school. 
Ze doen het super goed en super leuk. 
Ik ben vaak in zone 5 omdat ik super veel 
van voetbal hou. 
Er zijn soms discussies in zone 5 maar dat 
wordt vaak snel opgelost . 
En er wordt goed leuk en sportief gespeeld 
en goed samen gespeeld en ze zijn lief 
voor elkaar nou ja niet altijd (;    
Groetjes Romy 

 

 
Wist je dat… de praktijklessen heel leuk zijn! 
Wij hebben op school de vakken. 
- koken 

- handvaardigheid 

- boerderij  
Op de boerderij zijn er 2 lammetjes geboren . 
Op de boerderij zijn ook 13  kuikentjes 
geboren heel schattig . 
Op de boerderij leer je heel veel . 

 groetjes Myrthe  
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Wist je dat… Ik deze maand een foto heb gemaakt met 
Henk?  
Jammer genoeg is hij weg maar. We hebben leuke 
lammetjes ze zijn zo schattig! 
                         Groetjes Caroline:)  

 

 

 
 

 

 

 

  

Wist je dat… we op koningsdag 
naar sportpark zijn geweest met alle 
groep 8 ten dat was gezellig ik heb 

met m’n vrienden salto’s van de 
duikplank gedaan ik heb een dubbel 

side flip gedaan was wel pijnlijk 
maar ja en mijn vriend ging vol op 

z’n gezicht.    Davy.L 

Wist je dat… wij op vrijdag 22 april 
gingen zwemmen met de groepen 8 
en 7 en nog van andere scholen. Het 

was wel leuk en wel gezellig, want je 
leert weer nieuwe kinderen kennen 

en het is soms wel leuk om weer te 
zwemmen ook met andere kinderen 

erbij. We hebben veel gezwommen 
en ook veel gelachen. Op het begin 
was het wel koud maar je went er wel 

snel aan en als je eenmaal zwemt is 
het wel leuk. Je had veel leuke dingen 

te doen zoals een glijbaan en een 
loopmat. We hebben in totaal 1 uur 
en 30 minuten gezwommen. Aan het 

einde ben je wel uitgeput maar het 
was wel een leuke dag. Een leuk 

dagje zwemmen voor de 
meivakantie.  
Groetjes van Waylon 

 

Wist je dat… 2 maandjes geleden 
waren 8c en nog andere scholen bij 
het Zone College het was super 
leuk we werden verdeeld in 
groepjes en deden verschillende 
dingen we gingen fruitspiesjes 
maken en wiskunde gedaan en we 
hebben naar dieren gekeken  
geschreven door denley perik  
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Wist je dat je om de week praktijk hebt. Je wordt aan het 
begin van het jaar ingedeeld in groepjes van 3 de ene keer 
heb je koken dan ga je naar het recept kijken en dan ga je 
de ingrediënten bij doen en de kookjuf helpt ook.                   
En als je handvaardig heb ga je allerlei dingen maken zoals 
kleren huisjes en in het hout geboord. 
  

 

Als je de boerderij hebt dan ga je de dieren aaien en voeren 
je gaat het water ook soms vervangen je gaat ook soms in 
de moestuin werken maar dat is niet vaak . 
Dit waren de dingen die je gaat doen met praktijk en nog 
veel meer. 
Groetjes Jora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Wist je dat… Ik gymles mag geven bij juf tonja ik mag meestal dan de gymles kiezen en ze zien mij als 
een echte meester. 
Wist je dat… We hebben gezwommen bij sportpark voor koningsdag en het was heel leuk.  
Wist je dat… We een voetbal clinic hebben gehad. 
Van Ramon 

 

Wist je dat… ik ben aangenomen voor 
alma. alleen het jammere is mijn beste 

vriend Tim niet mag naar alma… :( 

sad maar in vind het stom dat ik zo snel 
al naar middelbare ga, dit jaar gaat zo 
snel :( maar maakt niet uit… :( dit was 

mijn stukje van de nieuwsbrief van SBO 
de welle.  

Groetjes van Nevyn 

Wist je dat… we op 
koningsdag gingen 
zwemmen.Met de klas we 
hebben lekker 
gezwommen. En toen brak 
ik men rug zo wat.Het was 
supper leuk lekker lopen 
spelen bij het zwembad.En 
dit was het …. Ryan . 

 

Wist je dat… ik vandaag een voetbalclinic 
heb gehad we moesten dribbelen en 
afwerken op het goal en daarna een 
wedstrijdje en moest ook foto’s maken 
want die komen dan bij een vereniging te 
hangen in almelo . 
groetjes noor 
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Wat u verder nog moet weten… 

 

Belangrijk!  

 

In de jaarkalender staat dat wij op 30 juni op 

schoolreisje gaan, maar deze datum klopt niet! 

 

De juiste datum van het schoolreisje van dit jaar is 

vrijdag 24 juni! 


