
1 

 

 

 

 
 
 

 

 

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 
• Nationaal schoolontbijt 
• Week van de Mediawijsheid 
• Praktijk 
• Klassenwerk   
• Wat u verder nog moet weten… 

 

 
 
Agenda 
Houd Social Schools in de 
gaten voor de actuele 
informatie. 

 
 

• 18 november 
lootjes trekken 
in de klas 

• 2 december 
surprises me 
naar school 

• 3 december 
Sinterklaasfeest. 
Alle kinderen om 
12:00 uur vrij.  
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Woord van Jan-Willem Stegeman 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief.  
Elke maand ontvangt u een nieuwsbrief waarin we u op de hoogte willen stellen van 
de leermomenten, activiteiten en gebeurtenissen op school. 
 
Voor deze keer heb ik ervoor gekozen om u te informeren voor welke uitdaging we 
als directie dagelijks staan. Hieronder kunt u deze informatie lezen. 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
 
In de afgelopen periode is het vinden van vervanging bij ziekte/afwezigheid van 
leerkrachten in het basisonderwijs in toenemende mate een probleem aan het 
worden. Het is binnen onze school meerdere malen voorgekomen dat we geen 
vervanging konden vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.  
In de nabije toekomst zal dit probleem alleen maar groter worden, zeker gezien de 
toename van het aantal coronabesmettingen. Samenwerking met het 
mobiliteitscentrum – de organisatie die de vervangingsaanvragen coördineert en 
invult met invallers uit de invalpool- is goed. Inmiddels blijkt ook deze bron 
langzamerhand op te drogen en zijn er nog maar sporadisch invallers inzetbaar.  
 
Wat doet de school bij ziektevervanging? 
Bij een ziektemelding schat de directie eerst in hoe lang vervanging noodzakelijk is 
en wordt het mobiliteitscentrum ingeschakeld. Wanneer er geen invallers 
beschikbaar zijn, worden andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen 
overwogen. U kunt dan denken aan het inzetten van de duo partner van de zieke 
leerkracht. Parttimers van de school worden benaderd met de vraag of ze kunnen 
invallen. Medewerkers met ambulante taken worden mogelijk ingezet om op de 
eerste dag waarop vervanging nodig is voor opvang te zorgen. Dit kan echter niet 
langer dan een dag duren omdat taken zoals interne begeleiding, taal/reken 
coördinatie, directiewerkzaamheden, enz. enz. ook moeten doorgaan.  
Er wordt gekeken in hoeverre er gebruik kan worden gemaakt van bijna 
afgestudeerde studenten en/of onderwijsassistenten. Deze kunnen alleen onder 
verantwoordelijkheid van een leerkracht en/of directie functioneren.  
 
Als bovenstaande geen oplossing biedt, worden op de eerste ziektedag groepen 
verdeeld. Als in het scala vaan mogelijkheden in de daaropvolgende dagen geen 
oplossing is zonder daarbij de organisatie veel onrust aan te doen of de werkdruk 
onaanvaardbaar te verhogen bij de niet zieke personeelsleden, zijn we genoodzaakt 
om de leerlingen naar huis te sturen. De inspectie van onderwijs stelt zich op het 
standpunt, dat wanneer een school een groep naar huis stuurt omdat er geen 
vervanging is, de school moet kunnen aangeven dat de school een uiterste 
inspanning heeft geleverd om een invaller of iets anders te regelen voor de groep. 
De uren hoeven daarom op een later moment niet te worden gecompenseerd. 
Tijden de periode wanneer er een groep thuis is, is er ook geen online les. De 
leerkracht is immers ziek.  
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De eerste dag dat er geen invaller is, zal de school nog voor opvang zorgen. Op dat 
moment zult u bericht van de directeur of adjunct-directeur(en) ontvangen met de 
mededeling dat uw kind de volgende dag geen les krijgt en dus ook niet op school 
verwacht wordt. Uiteraard mag u van ons verwachten dat alle mogelijkheden zijn 
onderzocht, voordat wordt overgegaan tot het naar huis sturen van groepen.  
 
Ouders/verzorgers dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen 
indien groepen naar huis gestuurd worden. De school heeft in principe geen 
medewerkers om kinderen op te vangen. Indien er sprake is van een langere 
periode zonder invallers, dan zal worden overgegaan tot het naar huis sturen van 
meerdere groepen op het verschillende dagen van de week (wisselsysteem). 
Hiermee wordt voorkomen, dat steeds dezelfde groep thuis dient te blijven. Op 
deze manier probeert de school zoveel mogelijk lesuren te minimaliseren. Hierover 
worden ouders/verzorgers uiterlijk een dag van tevoren schriftelijk geïnformeerd.  
 
We vinden het belangrijk u op de hoogte te brengen van de huidige situatie, zodat 
er hierop geanticipeerd kan worden, zodra het nodig is.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan-Willem Stegeman 
Directeur  
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Even voorstellen 
 
Hallo allemaal, graag stel ik mij even voor aan jullie. Mijn naam 
is Sharon de Jong - te Wierik. Vanaf 1 november ben ik op 
maandag, dinsdag en woensdag de juf van groep 3/4 op SBO de 
Welle. Ik ben getrouwd en samen met mijn man Remco hebben 
wij 3 zoons; Jop (11), Nout (10) en Sil (8). De afgelopen 20 jaar 
ben ik werkzaam geweest voor de Dr. 
Schaepmanstichting/Symbio in Hengelo. Hier heb ik vele jaren 
met veel plezier lesgegeven in de onderbouw en middenbouw. 
Nu wacht mij een nieuwe uitdaging op SBO de Welle, ik heb er 
veel zin in! 
 

 
Hallo allemaal! Mijn naam is Jill Jansen, 22 jaar oud en ik kom 
uit Albergen. Ik mag dit schooljaar het team van SBO de Welle 
komen versterken en ben dan ook tot het einde van dit 
schooljaar de leerkracht in groep 8B, samen met mijn duo-
collega Marlijn. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tennissen 
en daarnaast onderneem ik graag verschillende activiteiten met 
mijn familie en vrienden. Mocht u vragen hebben of eens 
gezellig een praatje willen maken, dan kunt u altijd contact met 
mij opnemen.  
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Nationaal Schoolontbijt  
 
Op 3 november was het Nationaal Schoolontbijt op SBO De Welle. Hier schuiven 
kinderen in heel Nederland op school aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke 
les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe 
belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. 
Ook dit jaar hebben we van gezond ontbijten weer een feestje gemaakt! 
 
Groep 8A was uitgenodigd om te komen ontbijten op de boerderij!  
Na een heerlijk ontbijt tussen de koeien hebben ze nog een leuke rondleiding 
gehad. 
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Week van de Mediawijsheid  
 
 
De week van 5 t/m 12 november was het de week van de Mediawijsheid. Groep 8A, 
groep 8B, groep 8C en groep 7B hebben deelgenomen aan Media Masters.  
Er is tijdens deze week extra aandacht besteed aan het onlinegedrag en 
mediagebruik van de kinderen.  
Elke dag moesten de kinderen samen een Mediamissie uitvoeren. Met elke missie 
konden de kinderen punten verdienen.  
Ze hebben ontzettend hard gewerkt en veel punten kunnen verzamelen, toppers! 
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Praktijk  
  
 
 

Nieuws uit het Technieklokaal 
 
In dit blok maken de kinderen kennis 
met iets technisch. En wel met het 
begrip mechanisme. Het is erg 
interessant, want hoe werkt dat nou? 
Samen gaan we dit ontdekken en 
uitproberen. Superleuk om te doen! 
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Nieuws uit de boerderij  
 
Jaaaaaa….het is herfst, dus dat betekend dat de bladeren weer gaan vallen! 
De afgelopen periode zijn we hier druk mee bezig geweest. De toppers van groep 
8a hebben een hele mooie bladkorf gemaakt waar we al het blad in kunnen gooien! 
De andere groepen hebben ook geholpen met het bij elkaar harken van het blad.  
 

  
 
Daarnaast hebben we twee nieuwe bewoners binnen de boerderij! Snufje en 
Stampertje, twee jonge konijntjes.  
Met de andere dieren gaat alles goed! De cavia’s zijn weer helemaal gezond en 
springen weer door het hok J 
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Klassenwerk 
Nieuws uit groep 3/4 

 
Rekenen; Regelmatig werken wij met de kinderen in een circuit; Oefenen met 
materialen om alles beter te begrijpen.  Doen en beleven; daardoor kan je het 
beter onthouden. Ook kunnen de kinderen elkaar helpen ze leren samenwerken. De 
getallenlijn leggen kan ook buiten bij mooi weer. Wegen met de weegschaal; zwaar 
en licht. Pas daarna is de verwerking in het werkboek aan de beurt.   
 
Herfstwandeling; onze school staat dicht bij het bos; hoe leuk is het om daar 
materialen te zoeken en deze samen te bekijken. Alles in een potje met een lichtje 
erin. We zijn er super trots op.  
 
Lezen; lezen leer je door het veel te doen. We kennen al best veel letters. We lezen 
veel in onze leesboekjes. We gaan ook dobbelsteen lezen en woord-rijtjes lezen met 
de pop-it-lees-kaarten; extra leuk dus. Soms is er ook een dictee, dan moeten we 
alle woorden opzoeken in de klas. En we lezen ook 1 keer in de week met groep 8. 
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 Nieuws uit groep 6B 
Wij hebben op woensdag 3 november heerlijk ontbeten in de klas. We mochten zelf 
groepjes maken en de tafels klaarzetten. Op de instructietafel stond het 
ontbijtbuffet klaar. Om de beurt hebben we ons brood gesmeerd en gezamenlijk 
zijn we gestart met het ontbijt. Na afloop hebben we zelf onze borden en bekers 
afgewassen en afgedroogd. Het was een gezellige ochtend!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de lessen van wereldoriëntatie en handvaardigheid mochten  
wij als groep kunstwerken maken met dingen uit de natuur. We hebben thuis 
bladeren, takjes stenen enz. verzameld. Vervolgens mochten we in tweetallen een 
ontwerp maken op papier. Vervolgens hebben we de kunstwerken met de 
materialen uit de natuur op het schoolplein nagemaakt.  
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Nieuws uit groep 8C 
 

Groep 8B en groep 8C hebben een bezoek gebracht aan het ALMA college in Almelo. 
De kinderen uit groep 8C vertellen over de ervaringen die ze die dag hebben 

opgedaan.  
 
Alma College  

Het is een leuke school.je kunt er veel doen zoals 
koken,handvaardigheid en met techniek.de school is heel 
groot.we hebben ook meegedaan met gym.en we hebben 
daarna gegeten.en gedronken.en toen gingen we naar 
school.terug in een heracles bus.en Jonathan en Ryan 
vonden het niks.ze wouden liever in een fc twente bus.maar 
anders wouden ze lopen.maar ze gingen toch mee.en toen 
was de dag alweer klaar.en gingen we naar huis.op de 
FIETS._. 
 
Ryan 
 
 
Toen ik aankwam op Alma College dacht ik dit wordt wel een beetje leuk maar toen 
ik begon met de activiteiten dacht ik wow! Dit wordt leuk. We begonnen met 2D 
pixel art maken via Piskelapp.com. Toen gingen we naar inpakken we moesten een 
kadootje voor onszelf inpakken en er gebeurde iets we moesten namelijk op hun 
manier maken maar ik had het per ongeluk op mijn manier gedaan en toen zij een 
Man/Docent tegen mij dat ik mij personage moest veranderen. Daar werd ik boos 
om maar dat ging snel weg toen we naar het handvaardigheid lokaal gingen. We 
gingen een metalen fotoframe maken toen we klaar waren mochten we rondkijken 
en ging ik kijken bij het drone vliegen of een robot besturen. Daarna gingen we 
naar de gymzaal waar je kon Basketballen, Tafeltennis, Badminton of kunstjes doen 
op de Airtrack. We konden ook boog schieten maar met geen scherpe punt hoor 
maar met een zachte bol. En als laatst konden we in de Saltostoel dat is ook wel 
leuk mijn record met de Saltostoel is 15 keer achter elkaar over de kop. En toen 
gingen we naar Zorg en Welzijn als laatst. En toen we weggingen kregen we in de 
keuken een cupcake best wel lekker. Alma College is wel een grote aanrader. Grote 
middelpunt waar je lekker kan rusten in de pauze. 
 
Aanrader van Nevyn Slaghekke :)  
 
groep 8c ging woensdag 3 november naar het alma 
college je kan er heel veel doen en leren je kan 
bouwen en schilderen en met drones werken 
en  leren om je beroep goed uit te voeren je hebt ook 
een gymzaal die is super groot de mensen zijn ook 
super aardig  het is een super leuke school. 
Romy koster 
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Eén dag op Alma College 
Groep 8c, groep 8b waren vorige week woensdag op Alma College. 
De waren verschillende activiteiten te doen zoals: fotolijstje maken, fruit maken via 
de app piskel op de computer, een pennendoosje inpakken met inpakpapier.  
 
Tim Hilbrink 
       
  
EEN DAGJE BIJ DE ALMA COLLEGE 
 
We waren bij de Alma college voor de 
Almazing days we hadden een soort van 
gym en ze hadden een soort van over de 
kop schommel. We kregen dingen te weten 
wat je kan doen bij de Alma college en we 
mochten ook dingen uitproberen en doen. 
En dat was wel leuk we mochten dingen 
inpakken en zelfs dingen met metaal doen 
maar dat doe je niet in de 1 en 2 de jaar. 
Als je bij het 3 de jaar zit dan ga je een 
richting kiezen en dan pas ga je die dingen 
doen het ligt er wel aan wat je kiest. Als je 
bijvoorbeeld zorg kiest dan ga je dus dingen 
met mensen en baby’s doen.  
 
Groetjes SBO de welle groep 8c en de leerlingen (Jora). 
  
 
 

Een dagje op Alma college  
 
Woensdag 3 november 
 
Naar Alma college met groep 8c en 8b. We gingen naar Alma college met een grote 
bus. We waren daar en er werd netjes verteld wat we moesten, doen jas ophangen, 
en we kregen een rugzakje mee. We gingen met groep 8c naar de afdeling 
computers teken. En we hadden ook een groepsfoto gemaakt. Toen hadden we een 
klein cadeautje gekregen. En die gingen we inpakken. toen zijn we naar het 
onderdeel techniek gegaan. Een fotolijstje maken waar het fotootje in kan. Toen 
hadden we gym.  En we hebben daar ook eten gekregen het was heeeeeel leuk!    
 
groetjes Myrthe  
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Een dag op het alma college 
 
Groep 8c en 8b zijn vorige week 
naar het alma college geweest. Ze 
hebben daar lessen gevolgd die je 
ook zou krijgen op de middelbare 
school ze hebben als eerst met 
computers gewerkt de leerlingen 
moesten een levend stuk fruit 
maken het was superleuk hier een 
foto voor u het was super leuk om 
dit te doen als u het ook wilt ervaren 
dan kunt u naar de open dag gaan 
die is op 13 december. Hopelijk 
geniet u van de open dag. 
 
Denley 
 
 
 

Alma college 

Het alma college is een school in Almelo en daar kan techniek gymmen 
enzovoort en je moet in klas 3 / 4 een profiel kiezen dus je kan meer 
naar de sport kant of naar kraamverzorgers kant maar ja dat was het 
wel  

   
                            gemaakt door de beste groep 8C 
                                              Dav
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Week van de Mediawijsheid 
 
 


