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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   

• Wat u verder nog moet weten 

 

 

 

 

Agenda 
Houd Social Schools in de 

gaten voor de actuele 

informatie. 

 

 
• 30 maart – 

studiedag, alle 

leerlingen vrij 

• 6 april – Grote 

Rekendag 

• 7 april – 

kijkmiddag, 14:30 

– 15:30 uur 
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Woord van Jan-Willem Stegeman 
 
De school weer helemaal open! 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Wat fijn dat de school weer helemaal open is! U bent van harte welkom om de 

school binnen te komen voor overleg. 
We zien dat een aantal ouders/verzorgers dit ook (weer) doet. 
 

Graag wil ik een paar korte organisatorische zaken onder uw aandacht brengen. 
 

Afmelden voor school 
 
Indien u uw zoon/dochter moet afmelden voor school kunt u dit alleen telefonisch 

doen op de schooldag van 08.00 uur tot 08.30 uur op telefoonnummer 0546 – 
706520. 

U kunt niet afmelden via sociaal schools en/of e-mail. 
 
Denkt u er a.u.b. aan dat de lessen om 08.30 uur beginnen? 

 
Hulp bij tuin-klusavond donderdag 31 maart vanaf 18.00 uur 

 
Als school gaan we zuinig om met de financiën en we proberen alles te doen om zo 
min mogelijk kosten te maken. Het onderhoud van onze school moeten we deels 

uitbesteden, maar we kunnen ook veel zelf. Op donderdag 31 maart gaan we o.a. 
aan de slag met de tuin, schoolplein, schilderwerk, opruimwerk, schoonmaakwerk 

enz. 
Kunt u ons helpen? Uiteraard zorgen we voor een versnapering en een drankje 
achteraf. 

U kunt zich aanmelden bij onze conciërge l.nollen@sbodewelle.nl of bij de eigen 
leerkracht. Komt u ons even helpen? 

 
17e groep 
 

Vanaf maandag 9 mei gaan we met een 17e groep werken op school. 
We groeien en willen graag plek bieden aan leerlingen die ons onderwijs nodig 

hebben. 
 

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Jan-Willem Stegeman 

Directeur 
 
 

 
 

mailto:l.nollen@sbodewelle.nl
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Even voorstellen 

 
Hoi allemaal! 

 

Ik ben Wendy Pierik, 38 jaar en ben nu 16 jaar 

leerkracht basisonderwijs. Ik ben na de 

voorjaarsvakantie gestart op SBO De Welle en heb het 

hier al ontzettend naar mijn zin! Voordat ik hier begon, 

heb ik 14 jaar op basisschool De Telgenkamp in 

Hengelo gewerkt en daarna nog 2 jaar op basisschool 

Don Bosco in Hengelo. Zelf woon ik in Wierden, samen 

met mijn vriend en 2 kinderen. Mijn kinderen heten 

Lynn (10 jaar) en Rens (7 jaar). Ik ben opgegroeid op 

een boerderij en vind het dan ook super dat we hier op school een boerderij hebben 

waar de kinderen veel leren over de dieren! Deze praktijkvakken zijn wat mij 

betreft echt een toevoeging op het onderwijs. Naast dieren heb ik ook veel 

creatieve hobby’s en doe ik aan boulderen (klimmen op een klimwand zonder 

touw). Op dit moment ben ik juf van groep 6A, samen met Barbara. Ik ben er op de 

woensdag, donderdag en vrijdag. Ik hoop hier nog een hele lange tijd te mogen 

werken en veel aan en van uw kinderen te leren! 
 

 

 

Dag allemaal, 

 
Ik ben op 7 maart begonnen als directie ondersteuner op de 

Welle, daarom stel ik mij graag even voor. Mijn naam is Petra 
ten Bokum-Fischer, ik ben 53 jaar en woon sinds ik ben 

getrouwd met mijn man Jan in Ootmarsum. We hebben twee 
dochters Liz en Puck van 22 en 20 jaar die beide studeren in 
Maastricht, en een hondje Rufus. 

 
Ik ben al een tijdje werkzaam in het onderwijs voor andere schoolbesturen, maar 

heb nooit zo midden in de school gezeten als bij de Welle. Het 
is heel fijn om zo toch veel meer mee te krijgen van alles wat 
binnen de school speelt en de sfeer, hectiek en gezelligheid 

mee te maken. Hoewel ik niet direct met de kinderen werk 
vind ik het fijn om contact met ze te hebben. U zult mij als 

ouder/verzorger af en toe aan de telefoon hebben als u de 
school belt of misschien per mail.  
 

Hartelijke groet,                       
 

Petra ten Bokum 
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Praktijk  
 
 
Keukenpraat 

We zijn deze periode bezig geweest met: 
 

Broodje gezond, boerenomelet en hutspot. 
Tijdens de praktijkles is er o.a. hutspot gekookt. We hebben de analoge en digitale 
klok bekeken en hele en halve uren benoemd. Op de dag van de rapportavond 

hebben de leerlingen naast de hutspot, rundersaucijsjes gebraden voor het 
avondmaal van de leerkrachten!!! Toppers!!! Dank jullie wel!!! We hebben gesmuld! 

Rekenles recept: Tijdens broodje gezond en boerenomelet hebben we ingrediënten 
gewogen, grammen benoemd en op ons wisbordje geschreven in de juiste 
volgorde: HTE. 

We hebben gewerkt met de eierkoker, eiersnijder en geleerd hoe je een ei moet 
bakken. We hebben gezellig en goed gewerkt. De tijd vloog voorbij! 

 
 
Groetjes juf Irma en juf Anneke 
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Boerderij 
 
Het Boerderijleven 

 
Afgelopen weken zijn we op de boerderij druk geweest met onze  

zaaibedden..  
We hebben geschoffeld, geharkt en bemest zodat we straks wanneer  
het er tijd voor is kunnen zaaien en planten.  

Sommige kinderen waren al druk aan het bedenken wat ze willen zaaien in het 
zaaibed van hun eigen klas. 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ook hebben we de geit eens even opgepakt en van 
dichtbij bekeken, waarvoor worden de geiten door 

mensen gehouden? en waarom kauwt de geit eigenlijk zo 
gek?! (sommige kinderen konden dit heel goed na doen) 
De geitenmelk en geitenyoghurt van “Geitenboerderij 

Vliek” kon geproefd worden. 
 

 
De dieren zijn goed bekeken tijdens de rekenlessen,  
zo hebben we cavia’s en kippen gewogen en raken ze 

mooi gewend aan mensen en om opgetild te worden. 
 

 
Komend blok gaan we echt het lente-gevoel krijgen op de 
boerderij met hopelijk jonge dieren om te bewonderen 
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Klassenwerk 
Nieuws uit groep 2/3 

 
Een kijkje in de klas 

Wauw wat werken we in de klas hard aan allerlei nieuwe dingen! We laten jullie 
even meegenieten van wat rekenlessen in groep 2-3. 

We leren de getallen tot en met 30 in de juiste volgorde te leggen. Dit doen we niet 
alleen in ons boekje, maar vooral bewegend en buiten. We spelen spelletjes rondom 

de getallen en proberen ze op allerlei manieren te schrijven.  
Ook hebben we gewerkt met patronen. Wat is een patroon? Hoe maak ik een 
patroon? En kijk eens wat een prachtige patronen er zijn gemaakt!  

De komende periode werken we aan het thema wonen en ‘mijn huis’. 
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Nieuws uit groep 6A 
Ik ben Damian en ik zit in groep 6a   
Ik vind praktijk leuk en ben goed in rekenen   
en voetballen. we hebben een nieuwe juffrouw   

Ik ben blij dat we een nieuwe juf hebben   
Ik vind gym soms leuk   

  
Ik ben Quinn en zit in groep 6a   

Ik ben goed in freerunnen en ik zat op freerunnen   

en ik ben goed in praktijk   
Ik vind het leukste van praktijk boerderij dan  

doe ik altijd mijn werk schoenen aan.  
  
Ik ben Ryan en zit in Groep 6a  

Ik vind het leuk om te voetballen  
Ik ben goed in Gym  

Ik vind van praktijk koken het leukst  
En ik doet in de klas taal   

en ik doe op de schoolplein op de fietsjes  
  

Ik ben Lizanne en ik zit in Groep6a  

en ik vind het leuk om te gym te doen   
en ik ben goed in schrijven   

en ik ben slecht in taal   
en ik zit 2 jaar bij mijn juf in de klas bij juf Barbara  

en ik heb een nieuwe juf in de klas  

en mijn juffen zijn heel lief   
en school is ook heel leuk.   

  
Ik ben Nyka en ik zit in groep 6a   
en ik vind het leuk om buiten te spelen  

en ik ben goed in schrijven  
en ik zit al 1 jaar bij juf Barbara in de klas   

en we hebben een nieuwe juf  en ze is heel lief  
 en praktijk is heel leuk   

  

Ik ben Mart en ik zit in groep 6a    
Ik vind leuk rekenen   

Ik ben goed in werken  
Ik vind praktijk leukste de boerderij  

op het schoolplein doe ik aan voetbal.   

  
Ik ben roos en ik zit in groep 6a   

Ik vind gym leuk en ik goed in voetballen   
Wij hebben een nieuwe juf  
Ik vind het leukste van praktijk de tuin  

Ik vind het leuk om buiten te spelen met mijn vrienden  
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Ik ben Desteney en ik ben 10 jaar. 
ik zit in groep6a bij juf Barbara en juf Wendy  

ik ben goed in turnen en in voetbal  
mij vrienden zijn Mart Roos Damian Quinn Danio  

en ik zit op turnen   

 
 

  
Ik ben Levy ik zit in groep 6a  
Ik ben goed in bij praktijk in handvaardigheid 

Bij gym vind ik het leuk om met de toestellen spelen  
In de pauze vind ik het leuk om in zone 3 om op de schommel te gaan  

in zone 1 vind ik het leuk om met Cas te knikkeren  
  

Ik heet Liza  

 Ik zit in groep 6a   
Ik vind heel leuk om te lezen en gym  

Ik ben heel goed in respect hebben voor kinderen  
Ik heb eergisteren koken  

Ik doe lezen en maak mij niet uit  
  
Ik ben Do en ik zit in groep 6a  

Ik vind leuk om te doen op school gymnastiek  
Ik ben goed in op letten bij de les  

Ik hou van handvaardigheid  
Ik hou van met me besties te spelen   
  

Ik ben Caithlyn en ik zit in groep 6a  
Ik vind leuk rekenen  

Ik ben goed in koken  
Praktijk koken handvaardigheid verzorgen   

Ik doe het goed   

Ik vind leuk op schoolplein spelen met Do Lizanne Marin Liza  
  

  
 ik ben cas ik zit in groep6a  
ik vind  de gym leuk en voetbal ik speel met levy  

ik vind tuin leuk  
ik vind kahoot leuk   

op de schommels leuk  
  

 Ik ben Marin en zit in groep 6a.  

Ik ben hier pas op school en ik vind het super leuk.   
We hebben net een nieuwe juf en ze heet juf Wendy en ze is lief.  

Ik ben goed in knutselen en tekenen.  
Ik vind de dieren van de boerderij heel erg schattig.  

Het leukste van praktijk vind ik koken en creatief.  
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Hoi ik ben Amy en ik zit in groep 6a. Bij mij thuis hebben we heel veel dieren  
We hebben een pony, heel wat kippen en eenden, duiven en op school hebben we 

ook dieren want de school heeft honden en geiten, cavia’s en  konijnen en kippen 
en we hebben een keuken en een kook kar en we hebben handvaardigheid en ik 
vind Kahoot heel leuk.  
 

We hebben met onze groep een lente groepsopdracht gemaakt. Dit vonden 

we heel leuk om te doen.  
  

 

 
Groetjes van groep 6a 
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Nieuws uit groep 8A 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdagochtend heeft onze rekengroep altijd praktijk rekenen en op vrijdagmiddag heeft 

onze stamgroep praktijk. Techniek, boerderij en koken staan dan op het programma. 

Tijdens deze lessen werken wij aan dezelfde doelen die wij tijdens de lessen in de groep 

behandelen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

WIST JE DATJES..? 

Wist je dat Mayson nieuw is in onze groep? 

Wist je dat onze groep extra praktijkuren heeft? 

Wist je dat er 16 leerlingen in onze groep zitten? 

Wist je dat we 2 stagiaires in de groep hebben, namelijk meneer Hermen en meneer Tim? 

Wist je dat we 7 meiden en 9 jongens in de klas hebben? 

Wist je dat wij fan zijn van Nike Air Jordan? 

Wist je dat wij muntjes sparen voor onze groepsbeloning ‘disco middag’ en wij daar 

ontzettend veel zin in hebben? 

Wist je dat wij de allerleukste groep 8 zijn? 

Wist je dat wij 2 hele lieve juffen hebben? 

Wist je dat wij nu 2 honden op school hebben? 
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PAASGERECHT 

 
17 & 18 april is het zover, dan is het Pasen! 

Wij hebben samen een heerlijk gerecht opgezocht die jullie deze dagen 
kunnen maken. 

Alvast hele fijne paasdagen! 
Groetjes, groep 8A 

 

Paashaaswentelteefje 

10 min bereiden 

Lunch/Brunch gerecht 

4 personen 

Ingrediënten 

• 1 el halfvolle melk 

• 8 gr vanillesuiker 

• 1 mespunt kaneel 

• 3 sneetjes wit- of volkorenbrood 

• 10 gr roomboter 

• 1 aardbei 

• 2 blauwe bessen 

• 1 ei 

Bereidingswijze 

Zet in 6 stappen deze heerlijke Paashaaswentelteefje op tafel. 

1. Klop het ei met de melk, vanillesuiker en kaneel los in een diep bord. 

2. Snijd 2 sneetjes brood in een ovale vorm voor de oren van de paashaas. Snijd 1 sneetje brood in een cirkel voor het hoofd. 

3. Week het brood 10 sec. in het eimengsel en keer het. Week de andere kant van het brood ook 10 sec. 

4. Verhit de boter in een koekenpan en bak het brood aan beide kanten ca. 30 sec. 

5. Leg het brood op een bord in de vorm van een paashaas met oren. 

6. Halveer de aardbei. Maak van de blauwe bessen ogen en van de aardbei een neusje. 

Tip! bestrooi met poedersuiker. Je kunt natuurlijk ook andere vormen uit het brood snijden, of de hele boterham gebruiken. Voeg 

dan 1 el extra melk toe. 
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Wat u verder nog moet weten… 

 
De Grote Rekendag 

Beste ouders/verzorgers, 

Op woensdag 6 april vindt bij ons op school de Grote Rekendag plaats. 

Het thema is bouwavonturen. Als opwarmer willen we met elke groep een huis gaan 

bouwen. Hiervoor hebben we veel kosteloze materialen nodig. Denk aan: dozen, 

wc-rollen, stof, verpakkingen, piepschuim blokken, plastic bekers, ijslollystokjes, 

grote papierrollen, stof etc. 

Wilt u ons helpen om dit te verzamelen? 

Inleveren kan bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. 

Namens de organisatie, alvast bedankt. 

 

 
 

 


