
 
 

                           

 
   

  

NIEUWSBRIEF 

Herfterlaan 39 

VSO AMG 
 
 
Uitgave 17 
Juli 2019 
tober 

Voorwoord 
door José Traoré, locatie-directeur 
 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden, 
 

Dit is de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2018-2019. Een schooljaar waarin wederom 

veel is gebeurd. Er zijn veel succesverhalen te vertellen. Leerlingen die stappen hebben 

gemaakt die aan het begin van het schooljaar niet te voorspellen waren. Veel diploma’s 

en certificaten die behaald zijn. En de eerste school certificaten voor AMG zijn ook een 

feit. Leerlingen die zich zichtbaar ontwikkelen in de stages en in de klas en op het plein. 

Daarnaast hebben we ook hele andere successen gevierd. Successen die gaan over 

gedrag en gevoel van veiligheid in de school en in de klas. Onze leerlingen scoren hierin 

hoger (positiever) dan voorheen. Ook het komende jaar zullen we hier alert op blijven. 

PBS met de gedragswaarden en de gedragsverwachtingen die door de hele school 

hangen, spelen hierbij een grote rol. Met PBS proberen we het positieve gedrag te 

vergroten en meer aandacht te geven. Individuele en klassen beloningen zijn al heel 

gewoon in de school. Naast het nadrukkelijk benoemen van het positieve wordt het 

negatieve gedrag ook benoemd en begrensd. 
 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Het staat weer boordevol leuk en interessant 

nieuws van en voor deze afdeling. 
 

Ik ben trots op de leerlingen, op het team.  
 

Voor nu een heerlijke, welverdiende zomervakantie gewenst. Als je de Ambelt verlaat: 

veel succes met wat je gaat doen. En kom nog eens langs als je wilt. Als je op de Ambelt 

blijft: geniet van de zomervakantie en tot 26 augustus.  

 
 

Met vriendelijke groeten. 
Jose Traore  
 
 
 
 

 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Voorwoord 

• Alpe d’Huez 

• Stal de Worp 

• Gemeente Zwolle 

• De groentetuin 

• Leerlingenzorg 

• Bedrijfsbezoek 

• Vakanties/vrije dagen 

• Lestijden AMG/ 

• Schoolgids/Contact 

• PBS Leerlingenraad 

• Sponsorloop 

• Afscheid 

• Vanuit Groen 

• VCA basisveiligheid  

• Voetbal battle 

• Zomerkermis in Zwolle 

• Geslaagd voor de 
heftruck/reachtruck 

• PBS Sportdag 

• Boerenzwaluw 

• CKV Muzieklessen 

• Eikenprocessierups 

• Pannakooi Herfterhoek 

• IVIO examens 

• PBS 
 
 

Agenda: 
  

• 11 juli laatste schooldag 

• 26 augustus eerste 
schooldag 

 
 

Vragen, opmerkingen of 
suggesties over de nieuwsbrief 
zijn altijd welkom. Stuur een mail 
naar Annelies Jansen 
a.jansen@ambelt.nl   

 

 
Jose Traore 
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Alpe d’Huez 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/techniek 
 

Eindelijk was het zover, 10 juni gingen we vanuit de afde-
ling AMG met 8 leerlingen en Mevr. Boeve met de bus 
naar Frankrijk waar de Alpe d’Huez gingen beklimmen. Om 
6 uur ’s avonds verzamelen en toen na een hele lange 
busreis kwamen we op 11 juni aan op de camping, spullen 
uitgepakt, even gegeten en toen direct de fietskleren aan 
voor de eerste training. 
 

 
1e training, wat een weer….helemaal doorweekt. 

 

‘s Middags eveneens een training . Het was slecht weer die 
dag, dat was jammer maar al met al prima getraind. ’s 
Avonds hebben we in de huisjes met elkaar gegeten. 
 

 

Het ontbijt/eten werd super verzorgd door de vrijwilligers die 
mee waren. 

De dag er na ’s ochtends vroeg allemaal verzameld en toen 
hebben we een grote fietstocht gemaakt van zo’n 2,5 uur. 
Bij terugkomst gingen we met de bus omhoog om te kijken 
wat de route zou zijn voor de volgende dag. Dé dag van de 
beklimming van de Alpe d’Huez.  
 

 
De grote oefen-fietstocht, ingedeeld in 3 groepen afhankelijk 

van je niveau 

 

12 juni, we gingen in drie 
groepen van start. Het  
begin was best spannend, 
hoe zou het gaan, we heb- 
ben de eerste bochten  
wel getraind, maar hoe  
lang gaat het duren, valt 
 het tegen, wordt het  
zwaar? Ik fietste zelf met  
o.a. Julian naar boven en  
we gingen door tot de  
officiële stop (Nederland- 
se bocht). Daar werden 
 foto’s gemaakt en heb- 
ben we wat gegeten,  
daarna snel weer door.  
Al snel ging iedereen zijn  
eigen tempo fietsen en  
soms haalde je iemand in,  
maar we werden ook ingehaald door de hele snelle fiet-
sers ;). Het was een hele klim, maar uiteindelijk was daar 
de finish en samen met mij druppelden er meer binnen. 
Elke keer maakten we een erehaag waar de leerlingen 
doorheen fietsten. Wat was dat een prachtig gezicht om 
iedereen zo boven te zien komen, moe, voldaan, ontroerd, 
kapot . . . alle emoties zag ik daar voorbij komen. Het was 
best pittig, maar ik persoonlijk vond het goed te doen. We 
hebben uiteraard gewacht tot iedereen er was en zijn toen 
met de bus terug gegaan. Op de camping hadden we nog 
even vrije tijd, de meesten kozen voor het zwembad, even 
uitrusten ;) Uiteindelijk hebben we de  huisjes opgeruimd, 
onze spullen gepakt. Na het afsluitende etentje in het dorp 
zochten we onze plek voor de terug reis weer op in de bus 
en begonnen we aan de terugreis naar Nederland. Het was 
een zware nacht met weinig slaap, maar dat hoort er dan 
wel een beetje bij. Bij terugkomst stonden collega’s, 
leerlingen en familieleden op ons te wachten . . . mooi, 
emotioneel, maar vooral . . .  
een hele bijzondere ervaring; om nooit te vergeten en 
wat ben ik trots op onze leerlingen . . . WAUW WAT EEN 
TOPPERS!! 
 

 
We hebben het gehaald! 

 

Volgend jaar ben ik zeker weten weer van de partij, dit wil 
ik nog een keer meemaken ;) 

 
Even bovenop de berg gekeken 
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De leerlingen die mee zijn geweest hebben hun eigen 
stukje, ervaringen, gevoelens opgeschreven. 
 

ALPE d’HUEZ_ door Kevin Kuipers (Horeca) 
 

 
 

Maandag 10 juni vertrokken we om de alpe duez te fiet-
sen. De bus reis er naar toe kon ik niet slapen. Toen we in 
Frankrijk aankwamen voelde ik vermoeid. Daarna moesten 
al gauw de eerste trainingen ondergaan. Ik was trots op 
dat de eerste training. Dat ik goed prestaties leverde. 
Daarna hadden we in de middag nog een training gehad. 
Daarna hadden we vrij tijd en dag 2 begon. Met een 
training en daarna veel vrij tijd. Maar s’ochtends had ik er 
moet mee dat het zo vroeg moest. Daarna waren we met 
de bus de berg op gegaan om te kijken hoe we moesten 
fietsen.  We hadden onder de rit mooi uitzichten wat ik 
echt mooi vond.  
Donderdag begon de echte beklimming . voor het goede 
doel de hartstichting, hebben wij ongeveer 14 kilometer 
de berg op gefietst. Mijn ervaring van de beklimming is dat 
ik de eerste bochten zwaar vond en het laste stukje vond 
ik juist leuk om dat je de finish kan gaan zien en dan denk 
je ik heb het gedaan. Toen ik op de berg kwam was het 
even een kippenvel moment. Na de echte beklimming  
moesten we onze spullen inpakken en daarna hadden we 
vrij tijd. Om te kunnen zwemmen en we sloten de week af 
bij een restaurant en daar aten we een burger. Toen ging 
we weer met de bus naar huis en ik kon weer een nacht 
niet slapen. Toen we bij school aankwamen had ik weer 
een kippenvel moment van dat familie docenten en 
leerlingen onze stonden op te wachten. 
 

ALPE d’HUEZ_ door Henk aan t Goor (Hout-Bouw) 
 

De eerste keer naar het buitenland voor het goede doel. 
De eerste keer dat ik naar het buitenland ging was voor 
het goede doel en dat was de alp d’huez befietsen voor de 
hartstichting die daar mee te maken had en het was ook 
leuk om naar het buitenland te gaan maar dan ook dat je 
dat voor een goed doel doet doet toch wel meer met je 
dan 

dan dat je alleen voor je plezier op reis gaat naar het 
buiten land en we waren met veel gezellige mensen en ik 
heb er ook wel meer vrienden aan over gehouden en we 
zaten op een leuke camping tussen de bergen en met 
mooi uitzicht op alle bergen om je heen en was er echt 
fantastisch en een dag voor dat we de berg op moesten 
gaan fietsen raakte ik nog geblesseerd en dacht ik dat ik 
het niet meer kon gaan doen om die berg op te gaan maar 
ik dacht het is zo een mooi moment dus ik zet gewoon 
door en doe het gewoon en de volgende ochtend liep ik 
nog niet heel soepel maar het is me uit eindelijk wel gelukt 
en ik ben de berg op gegaan en het gaf me echt een goed 
gevoel dat ik het wel had gedaan en toen ik eenmaal 
boven was toen kwamen er veel emoties in me naar boven 
van heel veel dongen die ik zelf ook heb mee gemaakt en 
het besef die je dan ook hebt van ja ik heb dit gewoon 
gedaan en ik heb dit ook gewoon gedaan en bereikt en dat 
deed mij wel veel en daarom heb ik wel een paar keer mijn 
emoties laten gaan en een paar traantjes laten lopen 
omdat je dan beseft wat je dan wel niet hebt bereikt en 
wat je dan ook beseft wat je dan allemaal wel niet meer 
kan bereiken en dat vond ik ook heel mooi aan het 
bereiken van de top dat het zoveel met je doet en het veel 
emoties bij je naar boven haalt en dan laat het leven je 
ook veel dingen van een hele mooie kant bekijken en dan 
zie je wat je allemaal kunt. 
 

 
 
 

ALPE d’HUEZ_ door Joshua van Veen (AMG 3) 
 

Ik wou graag naar de alp maar ik had eerst wel een 
probleem. Omdat ik zat te wachten wanneer ik een 
formulier zou krijgen dat ik me op kon geven maar men 
leerkracht had het niet heel duidelijk aan gegeven. Dus ik 
had het een keer er over dat ik er op zat te wachten 
wanneer ik het kon invullen maar toen zij hij dat het 
invullen voor het mee mogen doen al geweest was. Maar 
toen zij ik dat ook tegen Mevr. Boeve dat ik echt graag 
mee had willen doen ook omdat ik had veel redenen om 
mee te willen doen zoals eerste keer echt in het 
buitenland, de stichting waar het voor is, en ook voor wat 
gewicht er af proberen te halen kleurtje pakken en spieren 
kweken maar ik zag het ook als een kans om vrienden te 
maken, ik had namelijk nooit verwacht dat ik daar ook  
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toevallig een vriendin zou krijgen. Ik  wou expres ook mee 
doen toen ik dit doel hoorde want er zijn mensen die ik 
ken die overleden zijn aan hart kwalen dus ik dacht nu kan 
ik wat voor de mensen doen die dit ook hebben zodat we 
het kunnen behandelen en hopelijk stoppen. Maar toen ik 
de alp fietste het was wel heel zwaar maar ik bleef door 
zetten . ik dacht steeds aan de sponsors dat ze in me 
geloofde dat dreef me naar de top. Toen ik op de top was 
kreeg ik een kick dat ik hem nog een keer wou fietsen 
maar men ouders vrienden familie waren heel trots op me 
en dat maakte me het aller blijste. Maar ik vond ook dat 
de Ambelt het goed had geregeld. Alleen snap ik nog 
steeds niet dat de camping waar we waren 5 sterren 
hadden want er waren 2 stopcontacten per huis een tv 
met slecht ontvangst een keuken die plakkerig en stoffig 
was met slecht fornuis het eten werd amper warm maar 
hoe de Ambelt het geregeld had was gewoon op en top ik 
ben heel blij dat ik mee ben gegaan want het was een 
unieke ervaring die ik nooit meer zal vergeten. 
 

ALPE d’HUEZ_ door Desley Pap (Groen) 
 

 
 

In Juni ben ik mee geweest naar Frankrijk om de Alp du 
Huez te beklimmen met school. We hebben gefietst voor 
een goed doel namelijk: De Hartstichting. Dat was voor mij 
de reden om mee te doen omdat mijn opa’s te maken 
hebben (gehad) met een ernstige ziekte. Van te voren heb 
ik niet alleen met de Ambelt getraind maar ook thuis en 
heb ik in totaal €465,00 aan sponsor geld binnen gehaald 
met de klas. Dat waren voor mij genoeg redenen om de 
top te behalen en dat is me gelukt! En daar ben ik trots op. 
Ik heb het bovendien erg gezellig gehad, ik heb vrienden 
gemaakt en heb van de hele reis genoten! 
Toen ik al die reacties zag en las na die tijd, gaf het me een 
ontzettend fijn gevoel. Door deze reis heb ik mijn grenzen 
verlegd, meer zelfvertrouwen gekregen en ervaren dat ik 
best wel wat kan als ik het ook wil. 
Iedereen die mee geweest is: BEDANKT! 
Als ik volgend jaar weer mee mag….ik ga mee!      Desley 
 

ALPE d’HUEZ_ door Lisa Ruig (Horeca) 
 
Dit was de eerste jaar dat de AMG 
mee mocht met de alpen. Ik per- 
soonlijk vorig jaar ook mee gegaan. 
De ervaring van de alpen waren  
goed maar er waren wel een paar 
nadelen. De weg naar Frankrijk  
was niet echt fijn. We moesten sla- 
pen in de bus heen en terug  het  
was niet echt fijn slapen. Maar  
toen we in Frankrijk kwamen  
gingen we eerst ons huisje en  
kamers onderzoeken. We hadden  
ongeveer een uur vrijetijd en toen 
gingen we de eerste training doen, 
we gingen eerst een stukje fietsen 
op de dal en daar na hadden we  
middageten en daar na gingen we de eerste bocht oefe-
nen bocht 21. De tweede dag was ik beter uitgerust dan 
de eerste dag. Eerst even ontbijten  en dan gingen we 
weer trainen we hadden met de training hadden we 4 
groepen met andere niveaus we hadden C,C+,D en E elke 
groep doet een andere afstand. Ik zat in groep C+ we 
deden training tot bocht 16 en dan een stukje verder. 
Toen we terug kwamen hadden we even vrijetijd je kon 
naar de supermarkt, naar je huisje of naar het zwembad. 
Na even vrijetijd gingen we barbecueën. En toen was de 
dag van de echte beklimming van de berg. Ik ging weg om 
8:30 weg bij de camping en begon de beklimming. Het was 
best zwaar en vermoedend. Maar wanneer je bij de finish 
komt is echt een leuke ervaring iedereen die daar aal was 
verwelkom je met veel juichen en een applaus. Toen ik 
boven kwam ging ik samen met Mevrouw Boeve mijn 
meester meneer Heerink video chatten, want ik had Me-
neer Heerink belooft voor dat ik weg ging dat als ik bij de 
finish ben dat ik met hem ging video chatten. Toen we 
weer naar de camping gingen had je even  tijd voor je zelf. 
Toen gingen we naar een restant om wat te eten  en even 
langs een supermarkt voor als je nog eten of drinken nodig 
hebt voor de terug weg. Toen we weer in Nederland 
waren en weer bij school kwamen, werden we begroet 
door alle ouders en leerlingen. Maar we werden ook 
begroet door leeraren en een paar leerlingen van mijn 
                                                locatie en dat was een leuke 
                                                verassing. Ik vond het een hele 
                                                leuke ervaring en heel gezellig,  
                                                je maakt contact met andere  
                                                leerlingen en leraren. Ik raad 
                                                het aan om te doen het is een 
                                                enorme ervaring en aan het 
                                                einde ben je heel erg trots op 
                                                wat je hebt behaald.  
 
                                                Lisa Ruig 
 
Van Lisa de Ruig        
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ALPE d’HUEZ_ door Kevin Hogerhuis (Hout-Bouw) 
 
 

 
 

We zijn afgelopen weken bezig geweest met de voorberei-
ding op de Alpe. Maandag 10 juni was het eindelijk zover. 
We vertrokken om 18:00 uur met de bus vanaf school. We 
hebben ongeveer 12 uur gereden. Dit vond ik goed gaan. Ik 
heb film gekeken, muziek geluisterd en met anderen 
gepraat.  
Toen wij daar aan kwamen hebben wij eerst de spullen in 
het huisje gezet. Ik had leuke huisgenoten. Toen wij aan-
kwamen zijn wij daarna vrij snel gaan trainen. Die dag 
hadden wij twee trainingen. Dat was prima en heb ik goed 
volgehouden. Na de trainingen hebben wij gegeten. Met 
een grote groep zijn wij daarna gaan zwemmen. Dat was 
erg leuk om te doen. Die dag hebben wij verder niets meer 
gedaan.  
Na een goede nacht te hebben geslapen gingen wij weer 
trainen. Daarna hebben wij wat gegeten en zijn wij met de 
bus naar boven gegaan om de route te verkennen. Ook zijn 
wij het dorpje ingegaan. Toen wederom lekker wezen 
zwemmen. 
Donderdag was de grote dag. Toen hebben wij de berg op 
gefietst. Ik vond dat het prima ging. Ik fietste lekker chill 
door. Ook heb ik erg genoten van het uitzicht. Ik fietste 
goed in mijn eigen tempo zodat ik het goed wist vol te 
houden. Uiteindelijk heb ik er 2 uur en 35 minuten over 
gedaan. Toen ik boven kwam voelde het als overwinning. Ik 
was trots op mij zelf en op de anderen. Ik vind het heel 
knap dat iedereen het heeft gehaald.  
De terugweg was ook prima. Wederom ene gezellige reis 
gehad. Toen wij weer bij school aankwamen bleek dat er 
heel veel mensen op ons stonden te wachten. Het was ook 
wel weer fijn om mijn ouders te zien. AL met al was het 
een hele leuke ervaring. En volgend jaar wil ik weer mee. 
Kevin Hogerhuis  
 

ALPE d’HUEZ_ door Julian Venema (Hout-Bouw) 
 

10 juni was het eindelijk zo ver naar de Alpe. We vertrok-
ken om 8 uur s’avonds met de bus. We hebben muziek 
geluisterd met ze allen, rond half 1 ging iedereen slapen. 
De busreis was leuk maar ook vermoeiend.  
En toen we aan kwamen bij de camping hebben we onze  

spullen naar de huisjes gebracht. En toen hebben we met 
ze allen ontbeten. 
Ook in het huisje was het gezellig met mijn kamer genoot. 
Daarna hebben we een planning doorgenomen over hoe 
de dag verlopen ging en toen hebben we getraind tot 
bocht 21 op de Alpe. Het trainen was zwaar maar je had 
wel weer een mooi uitzicht. Door even af te koelen van de 
training gingen we zwemmen op de camping. 
Het zwemmen was koud dus ben ik er meteen weer uit 
gegaan. Toen gingen we naar het huisje daar hebben we 
een spel UNO gedaan. Het spel was super leuk en gezellig. 
We hebben in de middag brood gegeten. 
Na het middag eten ben ik naar het huisje gegaan en 
wezen tukken. 
Mvr. Van Dam maakte mij wakker voor het avond eten. 
Daarna hebben we met ze allen ons eigen dingetje gedaan 
bij ons eigen huisje. Tussen 23:00/23:30 gingen we weer 
tukken. 
Om 7 uur ging de wekker. Toen hebben we ontbeten met 
ze allen. Toen hadden we weer een training deze viel mee 
met hoe zwaar het was. Toen we terug kwamen hadden 
we weer gezwommen. Het was leuk lekker bommetjes 
gemaakt in het water. 
Toen zijn we een beetje gaan rond hangen bij het huisje. 
 

 
 

Donderdag was eindelijk de dag dat we de berg gingen 
beklimmen, Ergens op de berg hadden we een stop om op 
de foto te gaan. Toen ik de finish zag was het mooiste 
moment. 
Dit was mijn uitjesverslag naar de Alpe. 
Groetjes Julian 

 
Goed om nog te vertellen is dat wij als Ambelt naar de 
Alpe d’Huez een recordbedrag hebben opgehaald. ‘De 
topprestatie van de leerlingen en begeleiders van de 
Ambelt die onlangs de Alpe d'Huez hebben beklommen 
heeft extra glans gekregen. 1 juli is namelijk bekend 
gemaakt dat zij een recordbedrag van  

€ 9812,50 
hebben opgehaald voor de Hartstichting. Een forse 

verbetering van het oude record dat vorig jaar werd 
behaald met een bedrag van 8400 euro voor Kika. Op 
Facebook kun je zien hoe blij de leerlingen en ouders 
waren met dit bedrag. Vergeet ze niet te liken! 
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Stal de Worp 
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij 
 

Begin juni is Simba (de rode kater) overleden. Al behoor-
lijk op leeftijd en niet helemaal meer gezond, zat dit er al 
aan te komen. Hieronder Marco, die ’s ochtends voor 
schooltijd regelmatig even controleerde of Simba ook 
teken had. Hij was gek met het beestje. 
 

 
 

In het voorjaar hebben we veel jonge dieren gekregen. 
De geiten hebben samen 4 jonkies en de schapen in totaal 
8 lammeren. Een mooi aantal van 3 ooien. 
 

 

 

De schapen lopen nu bij mij thuis, omdat we te weinig 
land bij de school hebben. Eerst hebben we ze op stukken 
speelweides laten lopen bij de gebouwen, maar nu ze 
groter worden eten ze wat meer.  
 

 

 

De schapen en geiten zijn weer voor Q-koorts ingeënt. Dit 
is een jaarlijks terugkerend iets, omdat dit verplicht is 
voor geiten en schapen die bij kinderboerderijen lopen.  

 
 
 
   
 

We hebben ook drie jonge gansjes gekregen, de gans heeft 
ze zelf uitgebroed.  
 

  
 

 
 

De boerderij heeft ook weer meegedaan aan de zoönosen 
check en hierin een positieve uitslag behaald. Dit jaar 
hebben we ook meegedaan voor een chlamydia check, ook 
dit is behaald.  
 

 

 
 

Eieren                                                 
Wilt u verse en lekkere eieren, kom dan bij de boerderij 
om ze te kopen. Op deze manier sponsort u de boerderij. 
En de kinderen vinden het erg leuk om te verkopen. 

Donateur worden? 
Draagt u Stal de Worp een warm hart toe en wilt u ons 
ondersteunen? Vul dan de donateursbon in. (te vinden op 
www.ambelt.nl) 
Elke gift, eenmalig of jaarlijks, groot en klein is van harte 
welkom en zal zeer goed besteed worden.  
Wilt u op de hoogte blijven? Bezoek dan www.ambelt.nl 
(locaties, kies: Herfte  Herfterlaan 39 Zwolle) 
 
 

http://www.ambelt.nl/
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Gemeente Zwolle 
door Margreet Aalbers, School Maatschappelijk Werk 
 

 
 

Je wilt graag dat je kind kan sporten, spelen en leren. 
Meestal lukt dat ook. Maar wat als je als ouder(s) even 
wat minder te besteden hebt? Dat kan tenslotte iedereen 
overkomen. Gelukkig is er ook dan nog steeds heel veel 
mogelijk.  
Wist je bijvoorbeeld dat je vaak hulp kan krijgen bij het 
betalen van: 
 

     Muziekles / toneel / dansles 

     Sporten / sportkleding 

     Schoolbijdrage, Lid zijn bij een club of   
                  vereniging 

     Zwemlessen 

     Sinterklaas en uitjes    

     Leerlingenvervoer 
 

Wil je graag iets aanvragen voor je kind of wil je gewoon 
meer informatie? Margreet Aalbers (School Maatschap-
pelijk Werk) helpt je graag verder. Voor jou als ouder zijn 
er ook mogelijkheden. 
( (038) 4542223 | (06) 18200093 * m.aalbers@ambelt.nl 
| werkdagen di wo do |  www.ambelt.nl   

Je kunt ook bellen met het Sociaal Wijkteam  (038) 
4989980 of even langskomen.                   
 

Woon je niet in Zwolle? Vraag Margreet om mee te kijken 
wat er in jouw gemeente aangeboden wordt. 
 

Samen zorgen we er voor dat iedereen mee kan doen! 

 

 

  
 
 
  

 

De groentetuin 
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij 
 

De groentetuin voor de kas wordt door zowel het SO, 
AMG, als Link leerlingen onderhouden. Op dit moment 
zijn de aardappelen binnen (vroege) al geoogst en groeien 
de tomaten, komkommers, pepers en paprika’s (ook 
binnen) prima. We hebben wel last van witte vlieg, een 
jaarlijks terugkerend probleem, maar middels gele 
lijmvellen proberen we zo veel mogelijk af te vangen.  
De tomaten moeten meerdere keren per week gecon-
troleerd worden op dieven, die in de oksels van de plant 
gaan groeien. Deze worden verwijderd, zodat alle energie 
van de plant naar de tomaten gaat. De eerste tomaten en 
komkommers zijn ook al geoogst. 
 

   

 

Buiten hebben we aardappelen, peultjes, slasoorten, 
tuinbonen, uien, wortelen, bietjes, boontjes, courgette, 
koolsoorten, rabarber, aardbeien en pompoenen. 
Waar mogelijk helpen de leerlingen bij het bestrijden van 
onkruid (schoffelen en wieden) en oogsten (plukken, 
rooien etc.). 
De eerste peultjes, aardappelen, rabarber, aardbeien en 
courgettes zijn al mee genomen naar huis door leerlingen. 
 

  
 

De lage peulen zijn ook al weer gerooid, zodat we straks 
nog winterprei en boerenkool kunnen planten. 
Er worden voor de zomervakantie nog extra bonen-
stokken geplaatst en sperziebonen geplant. Zo kunnen we 
na de vakantie ook nog genieten van de boontjes. Een 
beetje gespreide teelt, anders kunnen we in de vakantie 
alles naar de boerderij brengen. De dieren vinden het 
heerlijk, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Namens alle medewerkers wensen wij u 
een hele fijne zomervakantie! 

https://webmail.ambelt.nl/owa/redir.aspx?C=px2X576GJ4BzP8DZuWQxTPTJpt0o8-d1R9hQse_k6WJQalJaffHWCA..&URL=mailto%3am.aalbers%40ambelt.nl
https://webmail.ambelt.nl/owa/redir.aspx?C=zDRMhu7l6N80GBVtmaT2jv5dq_7fPZVwRUUFxjYdNuVQalJaffHWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ambelt.nl%2f
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Leerlingenzorg 
door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster  
 

Het einde van het schooljaar is een mooi moment om 
terug te blikken op wat we met elkaar bereikt hebben. Zo 
hebben de docenten met u het ontwikkelingsperspectief-
plan besproken waarin staat wat uw kind allemaal bereikt 
heeft op het gebied van theorie, gedrag en arbeid.  
Tijdens de laatste coachingsdag heeft de docent ook met 
de leerlingen hun eigen persoonlijk ontwikkelingsplan in 
het portfolio besproken. Zo wordt duidelijk hoe de ont-
wikkeling verloopt van uw kind. Verder zijn de leerlingen 
die uitstromen in het zonnetje gezet. Vele certificaten zijn 
uitgereikt zoals VCA, Heftruck, Horeca en Bosmaaien. 
Opbrengsten om trots op te zijn. 
 

 
 

En niet te vergeten hebben de AMG leerlingen voor de 
eerste keer een getuigschrift ontvangen. Het was een 
feestelijke avond, waar we allemaal van hebben genoten.  
In de laatste schoolweek ontvangen de leerlingen hun 
rapport. We hopen op een nieuw schooljaar met mooie 
leermomenten voor de leerlingen, maar voor nu eerst een 
hele fijne zomervakantie.  

 
 

Vakanties/vrije dagen 2018-2019: 
 

Zomervakantie vr 12 juli t/m vr 23 augustus 2019 

 

Vakanties/vrije dagen 2019-2020: 
 

Eerste schooldag   ma 26 augustus 2019   
Studiedag   di 24 september 2019  

Herfstvakantie ma 21 t/m vr 25 oktober 2019 

Studiedag do 21 november 2019    

Kerstvakantie vr 20 december 2019 (’s middags 
vrij)   ma 23 december 2019 t/m vr 
3 januari 2020 

Studiedag vr 31 januari 2020  

Studiedag do 6 februari 2020  

Voorjaarsvakantie ma 17 t/m vr 21 februari 2020    

 
 

Lestijden AMG 2018-2019: 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
1e uur  08.25 -  09.15   50 min 
2e uur  09.15 -  10.00   45 min 
3e uur  10.00 -  10.45   45 min 
pauze  10.45 -  11.00   15 min 
4e uur  11.00  -  11.50  50 min 
5e uur  11.50 -  12.40   50 min  
pauze  12.40 -  13.00   20 min 
6e uur  13.00 -  13.50  50 min 
7e uur  13.50  -  14.40   50 min 
woensdag    
1e uur  08.25  -  09.15  50 min 
2e uur  09.15 -  10.00   45 min 
3e uur  10.00 -  10.45   45 min 
pauze  10.45 -  11.00   15 min 
4e uur  11.00  -  11.50  50 min 
5e uur  11.50 -  12.40   50 min 
 
 

Schoolgids 
De schoolgids is alleen nog digitaal te lezen  op 
www.ambelt.nl. 
 
 

Contact 
Mocht u vragen hebben of iets willen weten kunt u altijd 
voor of na schooltijd bellen met de groepsleerkracht. 
Mailen mag natuurlijk ook. (mail-adres leerkrachten: 
voorletter.achternaam@ambelt.nl). 
 
 

 
Samen werken aan jouw toekomst 
 

Bedrijfsbezoek 
door Henk Knol, vakleerkracht Tuinbouw 
 

    

In het kader van Loopbaan oriëntatie hebben vijf 
leerlingen van de Groenklas op 10 mei een bedrijfsbezoek 
gebracht aan Kwekerij de Woerthe in Havelte. Behalve 
een rondleiding op het bedrijf werden de leerlingen in de 
gelegenheid gesteld verschillende werkzaamheden uit te 
voeren. Op deze wijze kunnen ze ervaren wat het werken 
op een kwekerij inhoudt. Het was een geslaagde dag. De 
meningen waren na afloop verdeeld, van interessant, wel 
leuk tot  . . . dit wil ik later echt niet gaan doen! Dat is dan 
ook weer duidelijk. Alle vijf leerlingen hebben een 
verslagje van deze dag gemaakt en toegevoegd aan hun 
portfolio.   
 

    

 

 
 

https://webmail.ambelt.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ambelt.nl
mailto:voorletter.achternaam@ambelt.nl
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PBS Leerlingenraad 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 
en     Emmy Stolwijk, vakleerkracht Hout/Bouw  

 
We hebben afgelopen jaar weer veel tijd en energie 
gestoken in de leerlingenraad. Veel zaken zijn in de 
nieuwsbrieven aan bod gekomen. Onderstaand stukje is 
verzorgd door Julian en Tim, twee leden uit de 
leerlingenraad zij vertellen wat ze hebben gedaan. 
 

 

Van links naar rechts: Julian, Marc, Tim en Leroy 
Op deze foto ontbreken Joshua, Mae en Bjorn 

 

Hoi ik ben Tim van de leerlingenraad. Ik vind het leuk om 
in de leerlingenraad te zitten. We overleggen wel dingen 
zoals een prullenbak bij de bushalte en we organiseren een 
sponsorloop. we zijn nu in gesprek over de indeling van het 
schoolplein. Ik ben afgevaardigde van mobiliteit.   
 

Door Julian 
De leerlingenraad bestaat uit 5 a 6 leerlingen en 1 a 2 
leerkrachten, we bedenken plannen voor school om de 
school leuker en veiliger te maken, vorig schooljaar 
hebben we een paar weken voor de zomervakantie een 
BBQ gehouden met muziek, voetbal, enz. 
Net als vorig jaar hebben we dit jaar ook weer een leer-
lingenraad waar ik (Julian) voor de tweede keer in zit. Dit 
schooljaar hebben we een bedrag gekregen waardoor wij 
van de leerlingenraad mogen vergaderen en overleggen 
over wat voor buitenspullen wij willen voor school bijv. 
nieuwe doeltjes voor het voetballen, een trampoline, 
hogere hekjes bij de Pannakooi. Maar ook het verkeer in 
het gebied rondom school zoals een bolspiegel en andere 
dingen waardoor de leerlingen die op de fiets, scooter, 
brommer komen veiliger kunnen aankomen op school. 
 

Daarnaast hebben we tijdens één van onze vergaderingen 
de eerste gouden munten uitgedeeld. Een gouden munt is 
bedacht voor een ‘uitmuntende prestatie’ ze hebben van 
mij voor hun deelname aan de leerlingenraad een gouden 
munt ontvangen, want het is een hele prestatie dat je hier 
aan deelneemt, maar ook dat je het een jaar lang blijft 
volhouden. We gaan nog kijken hoe we volgend jaar ver-
der gaan, kiezen we dezelfde leerlingen of gaan rouleren? 
We houden u op de hoogte. 
 

Sponsorloop 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 

 

We hebben op vrijdag 12 april 2019 onze sponsorloop 
gehouden. Natuurlijk mocht koningin Maxima niet 
ontbreken. Begeleid door beveiligers, werd zij welkom 
geheten door Mevr. Traoré en mocht vervolgens het 
startschot geven. 
 

 
 

Een groot aantal leerlingen van de afd. AMG heeft hier 
aan deel genomen en van te voren sponsors gezocht. 
Veelal een vast bedrag, maar ook enkelen die per ronde 
werden gesponsord. 
Zoals al eerder vermeld, het geld dat ze als klas hebben 
opgehaald zou worden verdeeld.  De ene helft was voor 
de eigen klas om wat leuks mee te doen en de andere 
helft voor hun klasgenoten/ schoolgenoten die mee gaan 
doen aan de Alpe d’Huez.  In veel klassen hebben de 
leerlingen heel goed hun best hier voor gedaan en we 
hebben dan ook het geweldige bedrag opgehaald van  

€ 838,- 
dit bedrag is overgemaakt naar de Hartstichting. 
 
 

   
 

 

 
 
Afscheid 
 

Op maandag 1 juli hebben we afscheid genomen van 
collega Lian Dunnewind. Zij heeft samen met collega 
Henry de Jong de stages binnen de afd. AMG verzorgd. 
Lian, namens ons allen bedankt en heel veel succes in de 
toekomst! 
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Vanuit Groen 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

 

De Groenleerlingen hebben een drukke periode achter de 
rug. Naast de gewone lessen in de groep en in de praktijk 
hebben elf leerlingen deel genomen aan de IVIO examens. 
In totaal hebben zij negentien diploma’s behaald voor 
verschillende vakken en op verschillende niveaus. Gino, 
Marco, Desley en Enrico zijn voor drie vakken geslaagd! 
Een knappe prestatie! 
 

 
 

Gerjan, Wilco, Diederik, Jimmy en Desley hebben deel 
genomen aan de twee daagse cursus Veilig werken met de 
bosmaaier (draad en slagmes) en zijn alle vijf geslaagd! 
Zij hebben inmiddels hun certificaat van Dhr. R. Pastoors 
(trainingsbureau Racum Artes) ontvangen. Gefeliciteerd 
jongens! 
 

  
 

Gerjan, Wilco en Leroy hebben de afgelopen maanden de 
verplichte onderdelen van het Programma van Toetsing en 
Afsluiting MBO entree van het Zonecollege met positief 
resultaat afgerond. Begin juni hebben zij hun Proeve van 
Bekwaamheid in de praktijk, onder toeziend oog van  
 

 
 

 

 
 
 

docenten van het Zonecollege, afgelegd.  De Proeve be-
stond uit het onderhoud van een tuin, dus maaien, haag 
snoeien, schoffelen, wieden, uitharken, bladblazen etc. 
Tevens werden zij tijdens de Proeve vakinhoudelijk 
bevraagd en werden ze beoordeeld op overleggen en 
samenwerken. Ze zijn alle drie geslaagd. Op 10 juli ont-
vangen zij hun diploma. Gefeliciteerd mannen! 
 

    
 

Desley is mee geweest naar Frankrijk om de Alpe d Huez 
te beklimmen en heeft de top behaald! Een prestatie op 
zich. Zijn klasgenoten hebben tijdens de Sponsorloop op 
het Ambelt terrein in totaal 465 euro bijeen gelopen om 
Desley te ondersteunen bij zijn beklimming. Heel mooi 
dat leerlingen elkaar helpen en steunen. 
 

     
 

Natuurlijk zijn we in deze periode van het jaar ook druk 
met het onderhoud van het terrein. Schoffelen, wieden, 
uitharken, snoeien, maaien etc. Waar mogelijk worden 
de Groenleerlingen ingezet en kunnen ze het geleerde in 
de praktijk brengen. Mooi om te zien hoe ze leren 
samenwerken, overleggen, hun eigen werkzaamheden 
voorbereiden en ook zelfstandig aan het werk zijn. 
 

  
 

Naast de werkzaamheden op het terrein proberen we 
ook te helpen in de kas en in de groentetuin. Nog even 
groenten voor zaaien binnen, watergeven, onkruid 
wieden, tomaten dieven, peultjes plukken, aardappelen 
rooien, komkommers opbinden etc. 
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Met name Stefan, Marleen en Samantha zijn hier mee 
bezig geweest en nemen ook graag iets mee naar huis. 
 

   
 

In de groep zijn we wekelijks bezig met PBS en onze 
gedragsverwachtingen. De beloningen (muntjes) worden 
rijkelijk uitgedeeld en dat betekent automatisch dat we de 
beloningskaart vol hebben. Dus een echte beloning! 
 

 
 

De afgelopen periode hebben we vooral gewerkt aan 
verantwoordelijkheid: Ik help een ander en wij helpen 
elkaar! Als beloning zijn we wezen forelvissen bij H2O in 
Hattemerbroek. Een geslaagde dag! 
 

       
 

Als afsluiting van het schooljaar zijn we met de Groen-
leerlingen gaan bowlen en karten in Nijverdal bij Kartplaza 
en aansluitend hebben we gegeten bij China Tuin in 
Ommen. Helaas konden Stefan en Samantha hier niet bij 
zijn.  
 

 

 
 
 

 

Het was een zeer geslaagde middag/avond, waarbij het 
karten toch wel favoriet is bij de jongens! 
 

 
 

Dit schooljaar nemen we ook afscheid van een aantal 
leerlingen.  
Stefan gaat de Ambelt verlaten. Hij heeft een Wajong 
toegekend gekregen en gaat naar Zorgboerderij De 
Keuterij in Havelte. Heel fijn!  
Marleen gaat na zo vele jaren de Ambelt ook verlaten. Zij 
mag op wijkboerderij De Eemhoeve in Zwolle blijven. Dat  
is nu zeker.  
Diederik is al een tijdje aan het werk bij AW Personeels-
diensten Veluwe BV in Elburg (Banenafspraak) en gaat ook 
de Ambelt verlaten.  
Wilco heeft zijn MBO entree behaald en gaat volgend 
schooljaar starten met MBO 2 BOL medewerker Hovenier 
aan het Zonecollege in Zwolle. Ik wil jullie bedanken voor 
de samenwerking en wens jullie heel veel succes in de 
toekomst! 
 

In de zomervakantie gaat de Groenklas wederom 
verhuizen. Dit maal gaan we van lokaal 04 in de Helmhorst 
naar de ruimte in de Werkplaats (huidige stagebureau) 
naast de Boerderij.  
Bedankt voor de samenwerking dit schooljaar en een hele 
fijne zomervakantie! 
Annelies 

VCA basisveiligheid 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Op dinsdag 9 april heeft het examen VCA basisveiligheid 
plaats gevonden op Ambelt Herfte in de Helmhorst. 
Dit examen werd digitaal afgenomen door Ibex 
examenbureau. We hadden kandidaten van de afdeling 
AMG op Herfte en van de locatie Ambelt Oosterenk. 
In totaal zijn elf kandidaten geslaagd, waarvan vijf van de 
afd. AMG. Wij feliciteren Dennis van Lienden, Joey vd 
Vegte, Kevin Hoogerhuis, Diederik Klompmaker en 
Marco van Nijhuis van harte met het behalen van hun 
VCA basisveiligheid!  
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Geslaagd voor de 
Heftruck/Reachtruck 
door Herman vd Sligte, ATC en Heftruck-/reachtruck-opleiding 
       
 

 
 

Op 3 juli Hebben 10 leerlingen examen gedaan voor 
heftruck of reachtruck, waarvan acht leerlingen van de 
afdeling AMG. Zij zijn allen geslaagd! 

• Joey van der Vegte (vorkheftruck) 

• Luca van het Hul (vorkheftruck) 

• Dennis van Lienden (vorkheftruck) 

• Matthias Mulder (vorkheftruck) 

• Gerjan Augustinus (vorkheftruck) 

• Stefan de Vries (vorkheftruck) 

• Wilco Wijk (reachtruck) 

• Jordi Meijering (reachtruck) 
De examinator Evert Muller was zeer te spreken over hun 
vaardigheden! 
Door het behalen van het certificaat hebben de leerlingen 
meer mogelijkheden op een stageplek en/of baan. Jongens 
van harte gefeliciteerd! 
 
Herman van der Sligte, ATC en 
vorkheftruck/reachtruckopleiding 
 
 

 

Voetbal battle 
door Clement Visser, vakleerkracht Gym 

 

Op donderdag 16 mei 2019 vond de vierde  
Sport Heroes Voetbalbattle plaats in Zwolle,  
op Sportpark Jo van Marle. Verschillende  
scholen (VSO cluster 4 en praktijkonderwijs)  
uit Noordoost Nederland werden hierbij uit- 
gedaagd de strijd met elkaar aan te gaan. Er 
werd 7 tegen 7 gespeeld  op een half veld met een wed-
strijdduur van 13 minuten per wedstrijd, onder leiding van 
scheidsrechters van de scheidsrechtersvereniging Zwolle 
e.o. 
 

 
 

Vanuit AMG waren 2 teams afgevaardigd. Een team  in de 
categorie 12 t/m 15 jaar en een team in de categorie 16 
t/m 19 jaar. Er is veel sportieve inzet en strijd geleverd en 
er zijn mooie resultaten behaald. Team onderbouw is 2e 
geworden in de herkansingspoule en de bovenbouw 
leerlingen zijn 3e geworden in de winnaarspoule. Al met 
al, een geslaagde dag. 

 

 

Zomerkermis in Zwolle 
Weblog Zwolle 
 

Voor het eerst prikkelarme middag tijdens 
zomerkermis in Zwolle 
 

Zwolle – In 2018 viel de herdenking bij het Indië monu-
ment samen met de zomerkermis. Om deze reden werden 
de kermis exploitanten gevraagd ten tijde van de her-
denking het geluid te dempen. 
Ook dit jaar zal tijdens de herdenking op 15 augustus, die 
weer samenvalt met de Zwolse zomerkermis, van 19.00 
tot 20.30 uur het geluid van de kermis aangepast worden 
zodat er eervol herdacht kan worden. Nieuw dit jaar is dat 
er naast dit prikkelarme moment ook een speciaal 
prikkelarm moment is ingericht. Op deze manier kan de 
groepering die moeite heeft met de vele geluiden en 
lichtflitsen, maar wel graag naar de kermis gaan ook een 
aantal uren genieten van wat de Zwolse kermis te bieden 
heeft. 
Op 13 augustus van 12.00 tot 14.00 uur zal de kermis 
prikkelarm zijn. Tijdens deze uren worden de lichten en 
geluiden van de kermis uitgezet. De gemeente Zwolle 
verplicht de kermis exploitanten die in Zwolle willen 
pachten hieraan deel te nemen, gelijk aan de verplichting 
deel te nemen aan de eurodag.  
 
 
 
 
 

PBS Sportdag 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Voor donderdag 4 en vrijdag 5 juli stond de jaarlijkse PBS 
sportdag ingepland. Op donderdag voor de afdeling Link 
en AMG en op vrijdag voor het SO. 
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De Gympies hadden in samenwerking met Cor van 
Beesten 12 mooie onderdelen uitgezet op het sportveld 
bij het Centrumgebouw en voor het Hathuis. 
Bubbelvoetbal, jenga xl, wereldbal , levend sjoelen, 
tobbedansen, laser gamen, vier op een rij, handboog 
schieten, rodeo stier, stormbaan, ei lopen en water 
overbrengen. Prachtige onderdelen en voor elk wat wils. 
Op zo’n dag is het de kunst om samen te werken, je 
grenzen te verleggen en elkaar te helpen. Echt PBS! 
 

   
 

De Groenleerlingen hebben zich deze dag prima vermaakt. 
Met name bij de wateronderdelen en het bubbelvoetbal. 
De dag erna hadden enkele leerlingen dan ook behoorlijk 
spierpijn. 
Collega’s, bedankt voor het organiseren en volgend jaar 
zeer zeker voor herhaling vatbaar! 
 

 
 
 

 
 
 

CKV Muzieklessen 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek en 
          Renata Jacobs, leerkrachtondersteuner Winkel/logistiek  
 

 

Deze leerlingen hebben zich opgegeven om nog vier extra 
lessen muziek te krijgen. Ze hebben het goed gedaan en 
wat leerden ze snel! Ze hebben een soort eindconcert 
gegeven en daarbij twee nummers laten horen die ze 
hadden geoefend.  
 

     

 

 
 
 
 

ik ben echt goed bezig 
 

Boerenzwaluw 
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij 
 

In de boerderij hebben boerenzwaluwen een nest 
gebouwd boven op een elektriciteits-kast en eieren 
gelegd. Inmiddels zijn de jongen uit het ei en worden 
voortdurend gevoerd door de ouders. De hele dag vliegen 
ze door de boerderij. Een prachtig gezicht en een mooie 
gelegenheid om de leerlingen hierover te vertellen en te 
laten zien hoe de jongen groot worden gebracht. 
 

 
 

Best wel bijzonder, aangezien de boerenzwaluw door 
modernisering en gebruik van pesticiden de laatste jaren 
in aantal is afgenomen.  
Volgens het bijgeloof brengen zwaluwen geluk. Daar waar 
een zwaluw zijn nest bouwt, zal voorspoed heersen en zal 
de bliksem niet inslaan. We genieten ervan! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijgeloof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bliksem
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Eikenprocessierups 
door Henk Knol, vakleerkracht Tuinbouw 
 

Eikenprocessierups ook op het terrein van de 
Ambelt Herfte  gesignaleerd. 

 

 
 

De eikenprocessierups is niet meer weg te denken uit 
Nederland. Ruim twintig jaar geleden dook hij op in Bra-
bant en Limburg en is sindsdien aan een gestage opmars 
naar het noorden bezig. De jaarlijkse overlast langs open-
bare wegen, sportvelden, scholen, recreatiegebieden en 
woonwijken is groot: mensen lopen huidirritaties op of 
irritaties aan ogen en luchtwegen. De allergische reacties 
die mensen vertonen, zijn soms zeer heftig.  
Oorzaak zijn de microscopisch kleine brandhaartjes van de 
rupsen die een allergeen eiwit bevatten. De haartjes kun-
nen gemakkelijk door de wind worden meegevoerd. De 
rupsen produceren de haartjes ongeveer in juni, na hun 
derde ontwikkelingsstadium. Jarenlang kunnen de nest-
resten nog een bron zijn van rondvliegende brandhaar-
tjes. Op zoek naar betere bestrijding. Maar als deze rup-
sen nu zo gevaarlijk zijn, is voor ons de vraag hoe moeten 
we op de Ambelt hier meer omgaan c.q. bestrijden. 
 

 
Na wat speurwerk op het net hebben we de verschillende 
mogelijkheden op een rij gezet en heeft dit tot de 
conclusie geleid dat zoals wij het op dit moment doen, 
het wegbranden van de nesten niet altijd een verstandige 
keuze en nogal wat risico’s met zich mee brengt.  

 

 (Het ministerie van landbouw raadt af de eikenprocessie-
rups weg te branden, door het verbranden van de 
spinselnesten komen de brandharen van de rups in de 
lucht terecht en kunnen zich makkelijk verspreiden.) 
De site van de NVWA informeert diverse bedrijven en 
particulieren over het herkennen en bestrijden en ook 
daar vond ik een artikel over de bestrijding door terrein 
eigenaren. 
Er zijn diverse bestrijdingswijzen mogelijk. 

• Bestrijding met biologische middelen 

• Bestrijding met Nematoden 

• Mechanische bestrijding/afzuigen in water/zakken 

• Thermische bestrijding, verbranden  

• Combinatie van mechanische en thermische 
bestrijding, afzuigen en vergassen 

Inmiddels is een  professioneel bedrijf bezig met de 
bestrijding van de eikenprocessierups op het Herfte 
terrein, omdat er veel nesten aanwezig zijn. Zowel leer-
lingen als personeel hebben behoorlijk last van uitslag en 
jeuk. 

Bij veel klachten wordt het volgende geadviseerd: 

• Plakband over de plek heen plakken en er weer 
aftrekken met de brandharen 

• Niet krabben of wrijven 

• Lauw douchen 

• Insmeren met menthol houdende crème 

 

Pannakooi Herfterhoek 
door Henk Knol, vakleerkracht Tuinbouw 
 

Het is al weer even geleden dat we de voorbereidingen 
hebben getroffen voor het maken van een pannakooi 
voor de Herfterhoek. 
De eerste actie was het snoeien van de taxus, waardoor 
de boel weer zichtbaar werd. Daarna hebben we het oude 
hekwerk verwijderd en het vervangen door dubbelstaaf-
mat. De bestrating hebben we uitgebreid met een tegel 
erbij, nu willen we hem nog graag 1.5 meter verlengen 
om de pannakooi nog iets groter te maken. Dat proberen 
we voor de zomervakantie nog te realiseren. 
Wanneer de bestrating is aangepast zullen we de panna 
kooi gaan plaatsen met de leerlingen van de afdeling 
groen. 
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Meer nieuws…  
 

Meer nieuws over de Ambelt vindt u op onze website 
www.ambelt.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter via 
@ambelt.  

 
 
 
 
 

IVIO examens 
door Ricardo Heerink, groepsleerkracht Horeca 
 

De IVIO examens zijn in mei weer afgenomen en wat 
mogen we trots zijn op de resultaten. In de Helmhorst 
hebben onze toppers gestreden voor Nederlands, 
Rekenen/Wiskunde en Burgerschap. De resultaten liegen 
er niet om. De certificaten zijn nog niet binnen, daar is het 
wachten nog even op.  
Toppers, gefeliciteerd! 
 

    
 

Op dinsdag 2 juli vond de diploma/getuigschrift uitreiking 
plaats, waarin we van een aantal prachtige mensen 
afscheid namen. Onder een luid applaus van het massaal 
toegestroomde publiek, kwamen de leerlingen strak in 
het pak en met een afstudeerhoedje de Helmhorst binnen 
gestormd. Wachtende op een speech van de mentoren 
Dhr. Oord, Dhr. Dijks, Dhr. Sauer en Dhr. Heerink.  
Het publiek is thuisgekomen met blaren op de handen 
omdat zij terecht supertrots zijn op hun helden. Wat een 
applaus, wat een sfeer en beleving.  
Wij zijn, net als jullie ouders/begeleiders/verzorgers/ 
broers/ zussen/opa's/oma's, supertrots op onze 
leerlingen en willen hen bij deze nogmaals van harte 
feliciteren met het behalen van de certificaten, (MBO) 
diploma's, ect.  
Heel veel geluk gewenst in de toekomst allen! 
 

 
 

Vrijdag 5 juli hebben alle aanwezige leerlingen van de afd. 
AMG kunnen genieten van een overheerlijk broodje 
hamburger en drinken, georganiseerd door de 
leerlingenraad. Top! 

Telefoonnummer /emailadres 
Mocht u een nieuw telefoonnummer of een ander 
e-mail adres hebben, wilt u dit dan doorgeven aan de 
leerkracht van uw zoon, dochter of pupil? 
 
 

 

 
 

PBS 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Het gehele jaar door hebben we middels gedragslessen 
gewerkt aan onze waarden: respect, verantwoordelijk en 
veiligheid, zodat we met elkaar plezier hebben op school. 
Leerlingen zijn beloond middels blauwe muntjes voor 
gewenst gedrag, die bij een afgesproken aantal omgezet 
worden in een groepsbeloning.  

 
Nieuw dit schooljaar . . . de GOUDEN munt! Deze wordt 
uitgereikt op het moment dat een leerling uitmuntend 
gedrag laat zien of een uitzonderlijke prestatie levert. De 
leerling bepaalt zelf, in overleg met de groepsleerkracht, 
hoe hij/zij deze munt wil inzetten. 
Dat kan van alles zijn . . . . 

- Een extra uurtje praktijk 
- Een lekker broodje van de kok 
- Inruilen voor een afgesproken aantal blauwe 

muntjes, zodat de groepsbeloning eerder bereikt 
wordt. 

- Extra pauzemoment etc. 
 

Ook het komende schooljaar gaan we werken met PBS, 
waarbij we de periode tot aan de Herfstvakantie zullen 
gebruiken om de waarden weer even onder de aandacht 
te brengen. 
 

                  
         RESPECT         VERANTWOORDELIJK     VEILIGHEID 
 
Voor nu eerst even vakantie! Namens alle medewerkers 
wensen wij u een hele, fijne vakantie! Geniet ervan! 
 

http://www.ambelt.nl/

