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Uitgave 19  
December 2019 
 

Voorwoord 
door José Traoré, locatie directeur 
 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

In deze nieuwsbrief: 
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• Stal de Worp 

• Alp d’Huez 

• PBS leerlingenraad 

• Even voorstellen 

• Leerlingzorg 

• Vakanties/vrije dagen 

• Lestijden VSO 

• Schoolgids / afdelingsgids 

• Contact  

• PBS innovatieprijs 

• CKV 

• Halloween 

• Vanuit Groen 

• Balans Ouder Power 

• Kerstmarkt 

• Amaryllisbollenactie 

• VCA basisveiligheid 

• Geslaagd voor de heftruck 

• Schoolfruit 
 

 
 
Agenda: 
• Week 3 en 7 afname Siwit 3e 
jaars 
• Week 3/4 proefexamens IVIO 
Bovenbouw 
• Week 5/6 Cito bovenbouw 
• 31 januari leerling zorgdag 
• 6 februari Conferentie OOZ 
 
 

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

 

De dagen zijn kort. ‘s Ochtends is het nog donker als ik het schoolterrein op fiets. 
Maar, wat is het gezellig aankomen op Herfte als de kerstversiering op het terrein aan 
is. Een goede sfeer bij de start van de dag. Gedurende de dag wordt er hard gewerkt. 
Alleen, in groepjes en soms ook met de hele klas. De groen leerlingen bijvoorbeeld 
verzorgen, onder begeleiding, het terrein. Door weer en wind in deze periode van het 
jaar. Niet alleen belangrijk omdat het er dan weer netjes uitziet maar zeer zeker ook 
voor de veiligheid. Al die mooi gekleurde bladeren op de weg veranderen anders in 
een verraderlijke gladheid. De leerlingen van winkel/logistiek regelen het schoolfruit. 
Iedere klas wordt wekelijks voorzien van voldoende vitamines.  
Laatst mocht ik aansluiten bij de leerlingenraad. Wat is het fantastisch om te zien hoe 
leerlingen samen werken aan een mooier pauze terrein. Elke leerling heeft zijn eigen 
creatieve ideeën en oplossingen. En er is resultaat geboekt. Ik heb deze week een 
handtekening gezet onder een factuur die hiermee te maken heeft. Het resultaat zal 
snel na de vakantie zichtbaar zijn. 
Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen over de time out voorziening. We zijn blij met 
deze time out optie en met Sonja. Leerlingen (soms met hulp van de docenten) leren 
de weg hier naar toe gebruiken. Het geeft letterlijk en figuurlijk ruimte om daarna 
weer, met een leeg hoofd, terug te kunnen keren naar de klas.  
Ook ziet u hoe de Kerstmarkt is geweest. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement 
die alleen door de grote inzet en motivatie van docenten, ondersteuners en leerlingen 
te organiseren is. En ook dit jaar is dit weer gelukt. Iets om trots op te zijn. 
I.v.m. de groei van het aantal leerlingen in de AMG zal er begin 2020 een nieuwe klas 
worden gestart. Deze klas zal in het Hathuis geplaatst worden in het huidige time out 
lokaal. De time out zal verhuizen naar mijn huidige kantoor. Mijn kantoor zal elders 
komen.  
Ik wens u veel leesplezier en alvast heerlijke feestdagen en een gezond 2020!  
José Traoré 
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Stal de Worp 
door Cor van Beesten, vakleerkracht kinderboerderij 
 

We zijn alweer bijna aan het eind van het jaar gekomen. 
Sinterklaas is voorbij en nu op naar de Kerstmarkt.  
Als u dit leest dan is deze ook voorbij en beginnen we 
weer aan een nieuw jaar.  
 

 
 

Bij de boerderij gaan we de dieren selecteren die we weg 
willen doen. Er zijn  veel kanaries en parkieten geboren en 
deze gaan bijna allemaal weg. Het zal wel even stil 
worden want het is wel een vrolijk gekwetter met al die 
vogels.  
De jonge ganzen zijn al weg. Ook de ram en de bok gaan 
weg. Afgelopen periode was het erg nat hierdoor kregen 
vooral de geiten erg last van rotkreupel. Dit is een virus 
wat op het weiland zit, en als dat één keer aanwezig 
is,  wordt het elke keer weer actief als het nat is. Dus 
wachten op vorst, dan zijn we er van af.  
De hooi voorraad is aangevuld. We kunnen weer een paar 
maanden vooruit.  
 

 
 

Op dit moment hebben we zes jonge konijntjes en deze 
zijn erg geliefd bij de leerlingen. Dagelijks worden ze 
geknuffeld in de boerderij, maar ook in de klas. Regelma-
tig komen leerlingen een konijntje ophalen om mee te 
nemen naar de klas. Aan het einde van de dag worden ze 
weer terug gebracht. Ook Gerrit, de kat, is populair bij 
jong en oud. Inmiddels heeft hij zijn terrein verkend en  
 

 

uitgebreid. Als hij de kans krijgt sluipt hij een van de 
gebouwen binnen en ligt vervolgens lekker binnen te 
slapen. De leerlingen zijn gek met hem en hij is een echte 
allemansvriend. 
 

Afgelopen periode hebben we vooral kaarsen en fakkels 
gemaakt  voor de kerstmarkt. Dagelijks zijn de leerlingen 
bezig geweest met het breken van gekleurde kaarsplaten, 
lonten aanbrengen, vullen van de mallen, inpakken en  
verzamelen in dozen voor de verkoop. Natuurlijk ging de 
verzorging van de dieren gewoon door.  
 

   
 

Rest mij u allen nog een fijne kerst te wensen met uw 
geliefden en een heel goed 2020. 
 

 
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. 
 
 
Draagt u Stal de Worp een warm hart toe en wilt u ons 
ondersteunen? Vul dan de donateursbon in. 
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) 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest de Kerstmarkt 
te komen bezoeken en u wilt toch Donateur worden van 
Stal de Worp? Kijk dan even op de site: www.ambelt.nl / 
locaties. Kies: Zwolle, Herfterlaan 39  

 

 
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? 

 
 
 

 

http://www.ambelt.nl/
http://www.ambelt.nl/
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Alpe d’Huez  
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 
 

We gaan er weer voor! 
 

 
 

We gaan weer van start! Ambelt naar de Alp! De voor-
bereidingen zijn al weer in volle gang.  
  

We zijn inmiddels de klassen rond gegaan met onze 
presentatie en daar zijn veel leerlingen geweest die zich 
hebben ingeschreven. 
 

Hoe nu verder? 
Het is nu even rustig maar in februari gaan we van start, 
eerst een selectiemiddag waarbij we gaan kijken hoe het 
is gesteld met je motivatie… en we kijken ook een beetje 
of je sportief bent. Daarna gaan we een aantal spinning 
lessen volgen waarna we al vrij snel een selectie gaan 
maken van leerlingen die mee gaan, mee kunnen. Het is 
namelijk niet zo dat je sowieso mee gaat. We willen graag 
zien dat je zowel bij de trainingen als ook op school erg 
goed je best doet. Wordt vervolgd… 
 

 
 
                    
 

 

 

Namens alle medewerkers 
van de afdeling AMG Herfte 

 

 

Even voorstellen . . . 
 

 
 
Hallo,  
‘k zal me even voorstellen; ik ben Sonja van Dalfsen, 38 jaar 
en sinds 1 oktober dit jaar draai ik de time out klas op 
maandag, dinsdag en vrijdag binnen de afdeling AMG 
Hathuis. Na jaren binnen de GGZ gewerkt te hebben was ik 
nieuwsgierig geworden naar het onderwijs.  
De time out klas heeft als voornaamste doel dat leerlingen 
er tot rust kunnen komen, als dit op dat moment in de klas 
even niet lukt. Samen met de docent stemmen we af wat er 
op dat moment nodig is voor een leerling. Soms kan wat 
afleiding of een gesprek voldoende zijn om weer terug te 
gaan naar de klas. Soms kan het goed zijn dat een leerling 
even tijdelijk komt werken in de klas. Ik vind het belangrijk 
dat leerlingen de time out klas niet zien als strafplek.  
Ondanks dat het soms nog wat zoeken is met deze nieuwe 
functie merk ik dat ik het heel leuk vind om met de 
leerlingen binnen het AMG te werken. 
Naast dit werk ben ik moeder van twee kinderen en in mijn 
vrije tijd voetbal ik graag met ze. En is een grote hobby van 
mij koken! 
Wie weet treffen we elkaar in de toekomst. 
Groetjes Sonja van Dalfsen. 

 
 

 
 

 
 
 
 

PBS Leerlingenraad 
door Sonja van Dalfsen. Time Out groep 

 
Sinds oktober dit jaar ben ik aangeschoven om de leer-
lingenraad te ondersteunen, die door Mevrouw Boeve en 
door leerlingen wordt gevormd. Wat mij meteen opviel is 
dat leerlingen actief betrokken zijn en zich verantwoor-
delijk voelen voor de onderwerpen die aanbod komen.  
Zo zijn we de afgelopen periode met name bezig geweest 
om te kijken hoe we binnen een bepaald budget het 
schoolplein kunnen verbeteren of vernieuwen. Leerlingen 
hebben onderzoek gedaan binnen hun eigen klas waar 
behoefte naar is. Zo is bijvoorbeeld naar voren gekomen 
dat voetbaldoelen aan vervanging toe zijn, maar ook dat 
er meer buitenspelmateriaal moet komen. Het valt me op 
dat leerlingen met leuke creatieve ideeën en oplossingen 
komen tijdens de leerlingenraad. Door leerlingen mee te 
laten denken en verantwoordelijkheid te geven zie je dat 
ze trots zijn op het eindresultaat!! 
Goed en belangrijk dat er een leerlingenraad is binnen het 
AMG. 
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Leerlingenzorg 
door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster 

 
Beste ouders/verzorgers,  
Na de herfstvakantie is er weer veel gebeurd op het 
gebied van de leerlingenzorg. Wij werken binnen onze 
afdeling toe naar arbeid. Het ontwikkelen van arbeids-
vaardigheden is daarom erg belangrijk voor onze 
leerlingen. Verschillende bovenbouwleerlingen hebben 
meegedaan met een stage-assessment. Dit onderzoek 
maakt mooi helder waar de leerling staat qua arbeids- 
vaardigheden en wat de ontwikkelpunten zijn. Het verslag 
wordt naar u opgestuurd en besproken met de leerlingen. 
Na de kerstvakantie zullen onderbouwleerlingen 
meedoen met een beroepsinteressetest, de SIWIT. Deze 
test helpt de leerlingen zicht te krijgen op hun interesses. 
Wanneer de leerlingen de overstap naar de bovenbouw 
kunnen ze een vakrichting kiezen die goed bij hun past. 
Deze keuze gebeurt in overleg met u. Alle betrokken 
docenten hebben voor de leerlingen de vorderingen 
beschreven in een rapport. Het geeft een mooi beeld hoe 
het gaat met theorie, het gedrag en de 
arbeidsvaardigheden. Deze rapporten zijn net 
meegegeven met de leerlingen en er is de mogelijkheid 
geweest voor een contactmoment met de groepsdocent. 
We ronden 2019 af en starten met plezier een nieuw jaar 
waarin we gaan voor groei voor de leerlingen.  
 

 
 
 
 
 
 

Vakanties/vrije dagen 2019-2020: 
 

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

Leerling-zorgdag vr 31 januari 2020  

Studiedag do 6 februari 2020  

Voorjaarsvakantie ma 17 t/m vr 21 februari 2020    

Studiedag 31 maart 2020 

Goede vrijdag/Pasen 10 april t/m 13 april 2020 

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 

Studiedag 29 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020 

Overdracht-dag 17 juni 

Zomervakantie 3 juli t/m 14 aug. 2020 

 
 

Lestijden AMG 2019-2020: 
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. (email-adres leerkrachten: 
voorletter.achternaam@ambelt.nl). 
 
 

 
Samen werken aan jouw toekomst 
 
 

 
 

Kijk uit met vuurwerk! 
 

 
 
 

 
 

https://webmail.ambelt.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ambelt.nl
mailto:voorletter.achternaam@ambelt.nl
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PBS innovatieprijs 
door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster  

  
De Ambelt werkt sinds 2012 vanuit de pijlers van SWPBS 
aan het realiseren van een positief schoolklimaat. In 2012 
startte het SO, inmiddels is elke afdeling actief met het 
implementeren van de basisaanpak c.q. aanvullende 
interventies. Er wordt van en met elkaar geleerd via 
scholingstrajecten (locatie overstijgend). 
De Ambelt betrekt iedereen actief bij het proces. Een 
positieve school: dat doe je met elkaar. Iedereen krijgt 
volop de kans om te oefenen en te leren. Een paar voor-
beelden: De leerlingen van het SO oefenen met het geven 
van een waarde(n)vol compliment aan hun ouders. 
Leerlingen van het AMG leggen uit waarom op een 
respectvolle manier met elkaar omgaan zo belangrijk is.  
De manier waarop wordt samen gewerkt met leerlingen 
sluit aan bij de opdracht van het onderwijs: de ontwikke-
ling van actief burgerschap. Op deze afdelingen wordt 
actief van, met en door leerlingen geleerd wat dat 
concreet betekent.  
Dit jaar heeft De Ambelt Herfte SO en VSO meegedaan 
met de landelijke innovatieprijs SWPBS. Deze prijs wordt 
uitgereikt aan een school die PBS op een inspirerende 
wijze in de praktijk brengt. Middels een speciale Nieuws-
brief met het thema PBS heeft de Ambelt Herfte dit in 
beeld gebracht.  
Op vrijdag 22 november was het zover en ging een aantal 
collega’s naar de landelijke conferentie PBS. Middels een 
prachtig filmpje is getoond wat PBS op de Ambelt Herfte 
inhoudt.  
We hebben de derde prijs gewonnen waar we zeer trots 
op zijn.   
 

 
Met veel belangstelling hebben wij jullie inzending 
Speciale Editie Nieuwsbrief 'Samen doen wij zo' bekeken. 
Wij waren als jury unaniem in ons oordeel dat jullie de 
PBS inspiratieprijs 2019 echt verdienen. Jullie behoren 
daarom ook tot een van de drie genomineerden, 
gefeliciteerd met deze mooie prestatie! 
 
Enkele uitspraken van de jury: 
"Wauw... wat een goed verzorgd en zeer inspirerende 
nieuwsbrief. " 
"Het thema Samen; zo krachtig, relevant en boeiend 
thema" 
"Prachtige voorbeelden van manieren hoe jullie ouders en 
taxi chauffeurs betrekken bij SWPBS." 
Van harte gefeliciteerd en veel 
succes met het vervolg!  
 
Hartelijke groeten van de jury, 
Tom de Boer, Herma Ronda, 
Debbie Verveer en Pauline Bruinsma 
 
 
 
 
 

  

 

Speciale Editie  Nieuwsbrief   

"Samen doen wij zo" 

 

CKV 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 

  
We hebben op 5 november een ballon-kunstenaar op 
school gehad. Patrick heeft ons geleerd hoe we 
eenvoudig hele leuke kunstwerkjes kunnen maken met 
ballonnen. Het was een succes, hier wat foto’s. 
 

 
 

   
 

Altijd weer leuk om te zien hoe leerlingen zichzelf over-
treffen, in eerste instantie wat onzeker en terughoudend, 
maar uiteindelijk apetrots op het behaalde resultaat! 

 

 

Halloween 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 

  

Een dag om pompoenen uit te hollen, te 
schminken en nog meer scary dingen . . .  ;) 
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Vanuit Groen 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

De afgelopen periode zijn de meeste Groenleerlingen erg 
druk geweest met het onderhoud van het terrein. Met 
name blad ruimen is in deze tijd van het jaar een wekelijks 
terugkerende activiteit. Waar mogelijk maken we gebruik 
van bladblazers, trekker en aanhanger, zodat met name 
het afvoeren van de grote hoeveelheid blad naar de 
groencontainer een beetje snel gaat, want op dit terrein 
valt wel heel veel blad.  
Dinsdag 10 december hebben Gerjan, Gino en Steve 
samen met de mensen van Donkergroen fantastisch werk 
geleverd. Met behulp van bladblazers en een speciale 
zuigmachine is het meeste blad van het terrein verwijderd. 
Complimenten aan deze drie heren die goed werk hebben 
geleverd! 
 

       

 

Daarnaast hebben we geholpen bij het inpakken en 
leveren van de Amaryllisbollen. Met elkaar zijn we daar 
anderhalve week druk mee geweest, maar een prachtig 
leerproces! Oud helpt jong en samen zijn we sterk! 
 

   
 

Inmiddels hebben we in de groep de eerste ronde IVIO 
proefexamens afgerond met zeer wisselend resultaat. 
Voor de een is het plafond min of meer bereikt op 
theoretisch gebied en gaat alle aandacht uit naar arbeid, 
terwijl een ander probeert zo veel mogelijk diploma’s te 
verzamelen. Mooi om te zien hoe serieus de meeste 
leerlingen dit nemen en ook erg benieuwd zijn naar het 
resultaat. Begin 2020 gaan we nogmaals een aantal 
proefexamens, indien nodig, maken, zodat we kunnen 
bepalen wie, op welk niveau en voor welk vak examen kan 
gaan doen. De leerling moet succesvol kunnen zijn, anders 
melden we niet aan. 
 

    
 

 
 
 

 
 

In de klas en kas zijn we druk geweest met het maken van 
producten voor de verkoop tijdens de Kerstmarkt. 
 

    
 

Waar mogelijk probeert iedereen op zijn/haar manier een 
bijdrage te leveren. Kevin heeft alle metaalonderdelen 
voor zijn rekening genomen,  Siem is druk geweest met 
het maken van houten panelen en schilderen en Steve 
heeft een groot gedeelte van het schuurwerk voor zijn 
rekening genomen.  
 

 
 

Natuurlijk heeft iedereen mee geholpen met het maken 
van de kerststukken voor de verkoop en als ze wilden een 
kerststuk voor thuis. Zo mooi om te zien dat ze ervaren 
dat ze met een beetje hulp toch wat moois kunnen 
maken. 
 

De eerste PBS beloningskaart was vlak voor de herfstva-
kantie al vol en is gelijk omgezet in een beloning. Op 
verzoek van de leerlingen is dit een broodje hamburger(s) 
geworden. In de groep zijn we nu bezig met “Ik help een 
ander door te luisteren”. Tijdens de wekelijkse PBS les 
kwam naar voren dat leerlingen erg sterk op elkaar 
reageren. Je hoeft niet altijd iets te zeggen, denken kan 
ook en soms is een ander daar mee geholpen. Middels 
gesprekken en lessen proberen we hier met elkaar aan te 
werken. 
 

    
 

Langs deze weg wens ik u allen fijne kerstdagen en een 
heel voorspoedig, gezond en gelukkig nieuwjaar! 
Annelies 
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BalansOuderpower, cursus in Zwolle 

• 29 januari 

• 19:30 - 22:00 uur 

• Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1, Zwolle 

•  

29 jan 

 
Start woensdag 29 januari 2020, 6 cursusavonden 
BalansOuderpower is een cursus voor en door ouders van pubers met een ontwikkelingsprobleem, zoals ADHD of 
autisme. In zes cursusavonden gaan we met elkaar na waarom deze pubers zich gedragen zoals ze zich gedragen 
en hoe we daar als ouders mee kunnen omgaan. 
BalansOuderpower sterkt jou als ouder, als mens. Waardoor je meer grip krijgt op het gezinsleven, op je eigen 
gedachten en uitdagingen, en op het ondersteunen van je kind in het gaan van zijn/haar weg. Binnen passend 
onderwijs, binnen passende zorg. De cursus is aangepast aan de recente ontwikkelingen en wordt gegeven door 
ouders die ervaringsdeskundig zijn en een speciale training hebben gevolgd. Ouders die de stof zelf hebben 
doorleefd en geoefend hebben met het overbrengen ervan aan andere ouders. 
 

Inhoud van de cursus 
Module 1. Het Puberbrein 
Onderdelen: Kennismaken met elkaar; informatie over ontwikkelingen in de puberteit, nieuwere inzichten in het 
puberbrein in het algemeen en bij kinderen met een anders verlopende ontwikkeling in het bijzonder. Ervaringen 
uitwisselen en problemen inventariseren. 
Module 2. Communicatie 
Onderdelen: communicatie afstemmen op het niveau van de jongeren, en jongeren motiveren tot meer 
zelfredzaamheid en/of gedragsverandering. 
Module 3. School 
Onderdelen: inzicht ontwikkelen in je rol als ouder van een leerling met speciale onderwijsbehoeften en het 
voortgezet onderwijs. Leren effectief te communiceren over schoolse zaken met je kind en met de school. 
Module 4. Vriendschap, relaties en seksualiteit 
Onderdelen: je bewust worden van het belang van vriendschappen en relaties voor je puber. Nadenken over je 
eigen normen en waarden als het gaat om vriendschap en intimiteit. Weten welke specifieke begeleidingsbehoeften 
je puber met een anders verlopende ontwikkeling kan hebben. 
Module 5. Van het rechte pad af 
Onderdelen: informatie over risicogedrag, spijbelen, verslaving en criminaliteit en het belang van communicatie met 
je kind. Uitwisseling van ervaringskennis over hoe daarmee om te gaan. 
Module 6. Hoe nu verder / een ouder met power 
Onderdelen: informatie over ouderschap en balans tussen draaglast en draagkracht. Evaluatie: wat heeft de cursus 
je opgeleverd? Vooruitzicht: hoe kan je de opgedane kennis en informatie gebruiken ten behoeve van jouw thuis-
situatie waardoor ook jij minder belast wordt en meer tijd krijgt voor jezelf. 
 

Over de cursus in Zwolle 
Data: 29 januari 2020 / 12 februari 2020 / 26 februari 2020 / 11 maart 2020 / 25 maart 2020 / 8 april 2020 
Locatie 
Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle 
Tijd 
19.30 – 22.00 uur 
Kosten 
€ 150,- voor leden van Balans* / € 250,- voor niet-leden** 
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Kerstmarkt 
door Cor van Beesten, vakleerkracht kinderboerderij 
          Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Doordat de kramen op tijd werden geleverd, konden we 
dinsdagochtend al beginnen met de opbouw van de 
kramen en het aanbrengen van de verlichting in de kramen 
bij mooi, droog weer. Onder leiding van Dhr. Knol hebben 
Gerjan, Gino, Steve, Gerti en Jesse deze klus voor hun 
rekening genomen en dat verliep vlot en goed. Samen zijn 

we sterk!       
 

 
 

Woensdagochtend zijn met name de aanwezige Groen-
leerlingen bezig geweest met alle voorbereidende taken. 
Plaatsen van meubilair buiten, vuurpotten plaatsen, 
bouwlampen plaatsen, zodat het publiek ook in het donker 
hun auto terug kunnen vinden, inrichten van kramen etc. 
 

Doordat we elk jaar problemen hebben met 
parkeerruimte, zijn we dit jaar, als experiment, een uur 
eerder gestart met de Kerstmarkt. Door verruiming van tijd 
hopen we parkeerproblemen in goede banen te leiden.  
 

 
 

Geweldig om te zien hoe oud medewerkers terug komen 
om te helpen. Hoe medewerkers die op de kantoren 
werken ook komen helpen. Het geeft een gevoel van 
betrokkenheid, we doen het samen. De kramen met het 
eten klaar zetten; snert, broodjes worst, hamburgers, 
koffie, thee, glühwein en natuurlijk chocolademelk.  
In de Helmhorst werd een podium ingericht voor de  
leerlingen, zodat zij konden optreden. Mooi om te zien hoe 
kinderen voor heel veel publiek, zingen, een verhaal 
voorlezen, dansen, fietsen, etc. Je moet het maar durven.  
 
 
 
 

 

Er was een mooie houtkraam, alles gemaakt door Dolf 
Noordeloos (houtafdeling Ambelt Oosterenk/AMG) en zijn 
leerlingen. De groenafdeling van Herfte verzorgde de 
kerststukken. Mooie kramen met producten die door 
leerlingen bij Bevo (Hanneke Boeve) zijn gemaakt. 
 

Tijdens de Kerstmarkt hebben leerlingen geholpen bij het 
parkeren, verkoop van producten, optredens verzorgt bij 
het open podium etc. 
Een verloting met fantastische prijzen voor elk wat wils. 
(met dank aan Sanne Kuipers) 
Er was een kraam met kaarsen, deze zijn door kinderen 
gemaakt bij de boerderij. Verder was daar natuurlijk de 
cavia bak en raad mijn gewicht. Het grootste konijn werd 
aan alle kanten gekeurd om te kijken hoe zwaar hij was.  
 

 
 

Al jaren wordt de boerderij financieel ondersteund door 
Donateurs. Tijdens de kerstmarkt probeert Tom van 
Dongen (oud medewerker) er nog meer te werven, zodat 
we extra activiteiten op de boerderij kunnen ontwikkelen. 
Ook was er dit jaar weer een schietbaan. Er waren diverse 
kramen van de SO en Link groepen. Mooie spullen en voor 
elk wat wils.  
 

 
 

Wat vooral zo mooi is, zijn al die leerlingen met en zonder 
familie, die oud leerlingen, die speciaal naar de kerstmarkt 
komen om te helpen. Oud leerlingen, die terug komen  om 
te laten horen hoe het met hun gaat. Oud medewerkers 
die komen om oud collega’s op te zoeken. Mensen wat een 
feest is het als het allemaal draait en je ziet iedereen eten 
en kletsen. Hier gaat het toch om, elkaar ontmoeten en 
lekker bijkletsen. Collega’s, oud medewerkers, oud 
leerlingen, leerlingen, hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
Wees trots op wat we hebben en doen met z’n allen.  
Fijne dagen! 
Cor en Annelies 
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VCA basisveiligheid 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Tegenwoordig verplichten veel bedrijven hun personeel 
een VCA certificaat te behalen, zodat ze naar buiten toe 
aan kunnen geven dat ze veiligheid erg belangrijk vinden. 
Voor onze leerlingen is dat best wel lastig en dan is het 
toch mooi dat wij binnen onze afdeling dit aan kunnen 
bieden en de leerlingen hierbij kunnen helpen. 
Inmiddels zijn we gestart met VCA basisveiligheid met 
leerlingen uit verschillende Bovenbouwgroepen, die zich 
hiervoor aangemeld hebben. Hiervoor werken we samen 
met Construction Media BV die ons het digitale 
programma VGMbox online levert en het examen in april 
2020 voor ons verzorgt.  
Voor veel leerlingen is het best wel lastig om hier mee 
bezig te zijn, aangezien het niet echt hun belangstelling 
heeft. Het online programma probeert met een duidelijke 
hoofdstukindeling en middels korte filmpjes de kern van 
de lesstof weer te geven, zodat de leerlingen hier 
zelfstandig mee aan de slag kunnen. Ook thuis kunnen ze 
er mee aan de slag en is een overzicht van de resultaten te 
bekijken. 
 

 
 

 

Geslaagd voor de 
Heftruck/Reachtruck 
door Herman vd Sligte, ATC en Heftruck-/reachtruck-opleiding 
       

 
 

Op 11 december hebben  leerlingen examen gedaan voor 
heftruck of reachtruck, waarvan vijf leerlingen van de 
afdeling AMG. Joey van der Vegte, Leroy Schalen 
(reachtruck), Jimmy Brouwer, Steve Kievit en John 
Kemper (vorkheftruck). Zij zijn allen geslaagd! 
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 

 
 
 
 
  
 

Meer nieuws…  
 

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

 
 
 
 

Amaryllisbollenactie 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Bollen verkopen, op een lijst noteren, laten bestellen op 
school, vervolgens meenemen naar huis, bezorgen en 
afrekenen. Voor veel leerlingen best wel moeilijk en dan is 
het fijn dat ouders een handje helpen.  
De afdeling AMG heeft ruim 500 bollen verkocht.  
 

   
 

Veel leerlingen hebben geholpen bij het inpakken en 
verspreiden, zodat we zo snel mogelijk konden leveren. 
Inmiddels zijn de gelden binnen en nu maar hopen dat de 
bollen tot bloei komen.   
Namens de organisatie bedankt voor uw medewerking.    

 
 

 

Schoolfruit  
door Joost Dijks, groepsleerkracht Winkel/Logistiek 

 
Het is begonnen! Dit jaar hebben we ervoor gekozen om 
meer leerlingen te betrekken bij het tellen, wegen, 
sorteren, verzamelen, van de juiste hoeveelheden fruit 
naar de juiste plek.  Alle klassen van Ambelt Herfte krijgen 
schoolfruit. Mandarijnen, appels, bananen, en wortels, 
het is voor de leerlingen elke keer weer een verrassing 
wat er is. In verschillende klassen zijn er ook al recepten 
van smoothies en shake uitgewerkt! Doordat de 
leerlingen van AMG en de schakelklas deze klus netjes 
verzorgen genieten heel veel leerlingen van deze 
pauzehap! 
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