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Nieuwsbrief september 2019 
 

 

 

 

 

 
   

Beste ouder(s), verzorger(s)  

We willen u graag op de hoogte houden van het nieuws en de 

belevenissen van SBO de Welle. U ontvangt daarom elke maand deze 

nieuwsbrief. 

Inhoud: 

- Agenda 

- Welkomstwoord Jan-Willem Stegeman – Directeur SBO de Welle 

- Contactgegevens leerkrachten 

- Tutorlezen groep 3/4a – 8a 

- Schoolverlaterstraject  

 
 

 

 

27-9-2019 

Studiedag, leerlingen vrij  

 

De startgesprekken/ 

huisbezoeken vinden plaats 

gedurende de komende 

weken. Naar verwachting 

zijn alle gesprekken voor de 

Herfstvakantie afgerond. 

 

21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Herfstvakantie 

 

28-10-2019 

Studiedag, leerlingen vrij 

 

 
 

 

Beste ouders/verzorgers,  

  

Welkom op SBO de Welle!  

  

SBO de Welle heeft sinds 26-8-2019 de deuren geopend voor 215 

kinderen en 49 medewerkers. We zijn na een grote verbouwing en 

nieuwbouw allemaal gehuisvest in één gebouw aan de Winkelsteeg 

6.  

Het gebouw is binnen bijna klaar en de laatste zaken worden in de 

komende weken afgerond. Het buitenterrein is nog rommelig, ook 

hier wordt binnenkort aan gewerkt. Er komen speelzones zodat ieder 

kind zijn eigen spel kan gaan spelen.  

  

De verkeerssituatie komt steeds meer onder controle. Zodra de 

gemeente zijn plannen bekend heeft gemaakt, gaan we u voor de 

laatste keer informeren over het verkeer.  

Ik wil u met klem vragen om niet op de stoepen en in de bochten te 

parkeren.  

  

Indien u vragen/opmerkingen heeft over uw kind dan wil ik u 

verzoeken om altijd eerst de leerkracht van uw kind te benaderen. 

Hij/zij kent uw kind het allerbeste.  

  

In de aankomende maanden gaan we werken aan een betere 

communicatie naar u toe. Er komt een app en deze nieuwsbrief zal 

ook vaker gaan verschijnen.  

Schroom niet om even binnen te lopen als u vragen heeft!  

  

Namens alle medewerkers van SBO de Welle wens ik u een mooi 

schooljaar toe!  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Jan-Willem Stegeman  

Directeur  
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   Contactgegevens leerkrachten SBO de Welle 

 

  

 

De leerkrachten zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.45 – 16.30 uur te 

bereiken op het algemene telefoonnummer van SBO de Welle: 0546-706520. Op woensdagen 

van 12.30 – 15.00 uur. Zij zijn ook te bereiken via e-mail: 

 

Groep 2/3:  Juf Karin:  k.vandeweer@sbodewelle.nl  

  Juf Marianne:  m.hoogezand@sbodewelle.nl  

Groep 3/4a: Juf Karin:  k.wolterink@sbodewelle.nl  

  Juf Marianne:  m.hoogezand@sbodewelle.nl 

Groep 3/4b: Juf Tonja:  t.vandertogt@sbodewelle.nl  

  Juf Kim:  k.postel@sbodewelle.nl  

Groep 3/4c: Juf Gerianne:  g.tenburen@sbodewelle.nl 

  Juf Nicole:  n.tuinman@sbodewelle.nl 

Groep 5a: Juf Barbara:  b.haghuis@sbodewelle.nl 

  Juf Irma:  i.banis@sbodewelle.nl  

Groep 5b: Juf Mieke:  m.lammertink@sbodewelle.nl  

  Juf Ellen:  e.pigge@sbodewelle.nl  

Groep 5/6: Juf Marleen:  m.schutmaat@sbodewelle.nl 

  Meneer Gerrit: g.kleinhaarhuis@sbodewelle.nl  

Groep 6a: Meneer Patrick: p.hamer@sbodewelle.nl  

  Juf Manon:  m.kroeskop@sbodewelle.nl  

Groep 6b: Juf Gulsum  g.karakoc@sbodewelle.nl  

  Meneer Gerrit: g.kleinhaarhuis@sbodewelle.nl  

Groep 6/7: Meneer Martin: m.vandenheuvel@sbodewelle.nl  

  Juf Cindy:  c.weersink@sbodewelle.nl  

Groep 7: Juf Caroline:  c.bokdam@sbodewelle.nl  

  Juf Joyce:  j.dewinder@sbodewelle.nl  

Groep 7/8: Juf Ellen:  e.hulleman@sbodewelle.nl  

  Juf Cindy:  c.weersink@sbodewelle.nl 

Groep 8a: Juf Carmen:  c.oldemaat@sbodewelle.nl  

Groep 8b: Juf Nathalie:  n.kristen@sbodewelle.nl  

  Juf Marlijn:  m.vandijk@sbodewelle.nl (tot 02-11-2019 verlof) 

Groep 8c: Juf Nienke:  n.schiphorst@sbodewelle.nl 

  Juf Marlijn:  m.vandijk@sbodewelle.nl (tot 02-11-2019 verlof) 

 

 

mailto:m.vandijk@sbodewelle.nl
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Het laatste halve uurtje op woensdagochtend gaat groep 8A bij groep 3/4A helpen om nog beter te 

kunnen lezen. We noemen dit tutorlezen. Er is ook nog tijd om voor te lezen uit leuke informatieboeken  

Tutorlezen 

Het laatste halve uurtje op woensdagochtend gaat groep 8a bij groep 3/4a helpen om nog beter te 

kunnen lezen. We noemen dit tutorlezen. Er is ook nog tijd om voor te lezen uit leuke 

informatieboeken 
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MAG IK VAN SCHOOL AF? 
VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
 

 
 
 

Almelo, 17 september 2019 

 

Beste ouders van onze (kandidaat-) schoolverlaters, 

 

Hieronder vinden jullie alle informatie die we met jullie hebben gedeeld op de ouderavond van 9 

september jl. 

Waar er ik staat, doen we, alsof jullie zoon of dochter ons vraagt… 

 

WANNEER MAG IK VAN SCHOOL? 
 
- als je dit schooljaar 12 wordt 

- ook als dat pas in juli, augustus of september is 

- en als duidelijk is, welke VO-school goed bij je past 

- als je juf / meester, je ouders en ook jij zelf het zien zitten 

 

MAG IK OOK EEN JAAR LANGER BLIJVEN? 
 
- soms zijn daar goede redenen voor 

- dat overleggen we met je ouders en met jou 

 

KAN IK ZELF KIEZEN? 
 
- nee, je bent nog geen 18… 

- je ouders gaan je aanmelden 

- ze krijgen van ons advies 

- meestal volgt de VO-school dit advies 

 

WAT VOOR ADVIES? 
 
- over het niveau, dat je aankunt 

- je nieuwe school moet niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk zijn 

- over de begeleiding die je nodig hebt 

- om goed te leren en/of om je goed te gedragen 
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HOE BEDENKEN JULLIE DAT ADVIES? 
 
- we houden bij hoe je vooruitgaat bij de hoofdvakken (CITO) 

 technisch lezen 

 begrijpend lezen *** super-belangrijk 

 spelling 

 inzichtelijk rekenen ** ook heel belangrijk 

- we kijken opnieuw hoe intelligent je bent (IQ) 

- we zien elke dag in de klas hoe je werkt en hoe je gedrag is 

 

ZO VEEL SCHOLEN? 
 
niveau’s zeer moeilijk lerend → werk 

praktijkonderwijs → werk / ROC 1 

VMBO BB / KB / TL → ROC 2 – 4 

HAVO / VWO → HBO 

begeleiding regulier 

tussenvorm 

speciaal 

  

VMBO’S 
 
Almelo Erasmus 

Pius X 

Noordik 

Zone-college 

Canisius 

regio Canisius Tubbergen 

Noordik Vriezenveen 

 Noordik Vroomshoop 

 Reggesteijn Rijssen 

 Reggesteijn Nijverdal 

 

PRAKTIJKONDERWIJS 
 
Almelo Erasmus 

regio Reggesteijn Rijssen 

Carmel Oldenzaal 

de Maat Ommen 

 

SPECIAAL 
 
Almelo de Brug 

de Veenelanden 

de Veenelanden 

regio de Kapstok Hengelo 

Panta Rhei Enschede 
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EN NU? 
 
september ouderavond 

september / oktober startgesprek leerling – ouders – leerkracht 

november / december IQ-test 

start info-avonden / Open Dagen 

januari CITO-toetsen 

februari adviesgesprekken 

maart  aanmelden 

april eindtoets 

juni kennismaking op de nieuwe school 

juli afscheid van de Welle! 

  

 


