Nieuwsbrief juni 2021

Agenda

Welkomstwoord

Hou Social Schools in de
gaten voor de actuele
informatie.

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!
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Agenda
Woord van directeur Jan-Willem Stegeman
Nieuws uit de natuur
Keukenpraat
Handvaardigheid & techniek
Klasse(n) nieuws
Wat u verder nog moet weten…
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1 juli:
rapportmiddag/avond
7 juli: wenochtend
8 juli: laatste
schooldag voor
zomervakantie
9 juli: vrije dag
10 juli t/m 22
augustus
Zomervakantie

Woord van directeur Jan-Willem
Stegeman
Einde schooljaar 2020-2021
Beste ouders/ verzorgers,
Nog een paar weken en dan is het schooljaar 2020-2021 alweer ten einde.
Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug.
In september zijn we als school getroffen door het overlijden van onze medewerker
Jan*.
Dit heeft een enorme impact gehad. We denken nog dagelijks aan hem.
Corona heeft veel van ons allemaal gevraagd.
U als ouders/ verzorgers en de kinderen hebben heel hard gewerkt.
Mijn teamleden hebben hun best gedaan om u zo goed mogelijk te ondersteunen.
In de afgelopen maanden is er veel gedaan rondom onze school. De boerderij is klaar, er
is een nieuw speeltoestel gekomen, het installatiewerk binnen is afgerond en de schilder
heeft het laatste deel geschilderd.
Het is daarom tijd geworden voor de opening van onze school!
Op woensdag 1 september gaan we dit doen.
Het gaat een feestdag voor de kinderen worden en ook u als ouders/verzorgers zijn
welkom op deze dag. U ontvangt hierover nog nader bericht.
Donderdag 8 juli is de laatste schooldag van dit jaar.
U ontvangt dan de jaarkalender 2021-2022.
Ik wens u nog een paar mooie weken tot de zomer en vanaf 23 augustus hopen we weer
terug te gaan naar ‘het normale leven’.
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Stegeman
Directeur
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Nieuws uit de natuur
Dieren:
Heb jij de geitjes al gezien en heb je ze al geaaid? Wat zijn ze toch lief en tam! We zijn
erg blij met de nieuwe geiten. We hebben nu twee Nubische geiten met lange hangoren
en vier dwerggeiten. De drie dwerggeiten drinken nu minder vaak bij hun moeder en
vinden geitenkorrels heel erg lekker, Yummie! De geitjes worden al snel tam en je kunt
ze nu ook al aaien.
De schapen zijn geschoren en de onderbouw/ middenbouw hebben dat met eigen ogen
gezien. Ze zien er nu heel anders uit, maar ze zitten nu veel beter in hun dunnere jasje.
De konijntjes en cavia’s moeten nog wennen aan de mensen. Dus die moeten we ook
wat meer aandacht gaan geven.
We hebben niet twee kippen, maar we hebben er nu zes. Dus nu krijgen we ook vaker
eieren. Ook de kippen zijn ontzettend tam en vinden het leuk om geaaid te worden!
Tuin:
We zijn begonnen met het bewerken van de grote tuin. De eerste groentes zijn geplant
en moeten nog groeien, zodat ze met de kooklessen gebruikt kunnen worden.
Het grasveldje is helemaal omgeploegd en opnieuw ingezaaid. Nu wachten totdat het
gras goed gegroeid is, en voetballen maar!
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Keukenpraat
Nog een paar weken en dan is het alweer de grote vakantie. De tijd vliegt!
We hebben deze periode met goede inzet en veel plezier gekookt!
We namen lekkere buitenlandse gerechten onder de loep:
•
•
•
•
•
•
•

Nacho’s met gehakt
Spaghetti
Macaroni ‘a la de Welle’
Uiensoep
Nasi en Bami
Sushi
Vermicellisoep (sehriye corbasi) en linzensoep (mercimek corbasi)

Weet je (nog) uit welke landen deze gerechten komen?
Groep 3 heeft uiensoep gemaakt omdat ze net de letter UI hebben geleerd! Wat is het
leuk om het in de keuken visueel te maken en echte zelfgemaakte Franse uiensoep te
kunnen proeven!
Natuurlijk is er ook uit eigen schooltuin rabarber geoogst en hebben we rabarbermoes
met vanillevla gemaakt.
De leerlingen en de juffen vonden het erg warm in de keuken. We zijn heel blij met de
plafondventilator!
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Bedankt voor de gezellige kooklessen en alvast een hele fijne vakantie toegewenst!
Groeten van juf Anneke en juf Irma
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Handvaardigheid & Techniek
De creatieve start!
Het is dan eindelijk zover; Na een aantal weken flink klussen, is het lokaal klaar voor
gebruik! We hebben een supermooie en vooral creatieve start van de handvaardigheid
en technieklessen gemaakt!
We beginnen rustig, even kennismaken met elkaar en het lokaal eens even goed
bekijken. Waar is alles gebleven? Wat is er veranderd? Wie is deze nieuwe juf? We
nemen er even goed de tijd voor.
Vervolgens gaan we kijken wat je mag maken. Bij deze kennismaking mag je zelf kiezen
welk werkje je gaat maken. Er is keuze uit twee of drie verschillende dingen.
Bijvoorbeeld; een potje bekleden met foam klei, een knikkerbaan timmeren, een
geometrisch dier maken van ijsstokjes, een steen versieren met 3D verf of een mozaïekwerkje maken.
Wat werken de kinderen goed zeg! Enthousiast en aandachtig maakt iedereen iets
moois. Dit belooft ontzettend veel leuks voor alle lessen die nog komen gaan!
We kijken er enorm naar uit!
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Klasse(n) werk
Bericht uit groep 8C:
Moestuinmaatjes
Wist je dat bloemen, planten en insecten echte samenwerkers zijn? Ze hebben elkaar
nodig. Daarom hebben we dit jaar de moestuintjes en de leerlingen van groep 8C met
z’n tweetjes bij elkaar gezet. Door de moestuinmaatjes te verzorgen komen de
leerlingen te weten hoe groenten, bloemen en kruiden groeien en welke elementen
daarvoor belangrijk zijn. Hoe ze verzorgd moeten worden en hoe de natuur met elkaar
samen werkt.
Ook hebben wij elkaars talenten en kwaliteiten ontdekt. Zo was de een bezig met de
groei en de verzorging, de ander met het schilderen/ tekenen en weer een ander met
een eigen website met informatie over de moestuinmaatjes.
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Wat u verder nog moet weten
Vorige week woensdag (16 juli) stonden wij in de krant. In de Tubantia stond een mooi
stuk over onze school en de officiële opening geschreven.
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