
 
 

                           

 
  

NIEUWSBRIEF 

Herfterlaan 39 

VSO AMG 
 
 
Uitgave 21 
Juni 2020 
tober 

Voorwoord 
door José Traoré, locatie-directeur 
 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden, 
 

Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. En dan met name de laatste 
maanden. Dat zal niemand vreemd zijn. Het was stil in de school. (Bijna) geen 
leerlingen in de school en docenten die alleen in hun lokaal zaten of vanuit huis 
werkten. Ze gaven les of voerden gesprekken via de telefoon of beeldbellen. Gelukkig 
mochten begin juni de schooldeuren open en kon er weer op school les gegeven 
worden. De school zag er van binnen wel anders uit. De ingang was op een andere 
plek. Overal stickers en gekleurde tape om de anderhalve meter afstand zoveel 
mogelijk te bewaken. We hebben het met z’n allen goed gedaan. Toch ben ik erg blij 
dat we in het nieuwe schooljaar weer allemaal ‘gewoon’ naar school kunnen.  
  

Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met 6 groepen en rond de 65 leerlingen. 
Halverwege het schooljaar hebben we i.v.m. de toename van het aantal leerlingen een 
7e groep toegevoegd.  Het nieuwe schooljaar zullen we ook starten met 7 groepen; 3 
groepen onderbouw en 4 groepen bovenbouw. Er zijn mooie resultaten behaald dit 
schooljaar. De leerlingenraad heeft hard gewerkt en   
Een heel aantal leerlingen heeft een school-, branche certificaat, diploma of getuig-
schrift behaald. Afgelopen dinsdag 23 juni was de diploma uitreiking. Fantastisch om te 
zien hoe trots iedereen is. De meeste leerlingen gaan aan het werk, anderen gaan een 
vervolg opleiding doen en weer anderen blijven nog om zich verder te ontwikkelen 
richting arbeid.  
 

U had er vast al over gehoord. In 2020 is op alle schoolterreinen roken verboden. In 
heel Nederland is dit beleid van toepassing.  Per 1-8-2020 zal deze regel ook bij ons op 
school gelden. U leest hierover verder op in de nieuwsbrief. Verder leest u over diverse 
activiteiten die hebben plaatsgevonden in de afgelopen paar maanden. Ondanks de 

corona blijft niets zoals het was. 
Veel leesplezier en een goede vakantie gewenst.  
Tot in het nieuwe schooljaar. 
 
 

 

In deze nieuwsbrief: 
 

 Voorwoord 

 Stal de Worp 

 Rookbeleid 

 VCA basisveiligheid 

 Vakanties/vrije dagen 

 Lestijden AMG 

 Schoolgids/Contact 

 PBS Leerlingenraad 

 Hagen snoeien 

 IVIO examens 

 Tactus 

 Vanuit Horeca 

 Cultuur 

 Vanuit Groen 

 PBS sportdag 

 Bevo Challenge 

 Eikenprocessierups 

 De groentetuin 

 Leerlingzorg 
 Interne stage: onderhoud bankjes 

 Vanuit Techniek 

 Heftruck 

 Afscheid 

 Alpe d’Huez 

 Vanuit Techniek/mobiliteit 

 En verder . . . 
 
 

Agenda:  
  

 3 juli: 1e vakantiedag 

 17 augustus: 1e schooldag 
 
 
 

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

 

Met vriendelijke groeten. 
Jose Traore  
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Stal de Worp 
door Cor van Beesten, vakleerkracht kinderboerderij 
 

De ganzen 
 

 
 

We hebben enige tijd moeten wachten en er lagen wel 
acht eieren in het nest van de gans, maar uiteindelijk is er 
één jong geboren. Toch altijd weer een prachtig gezicht. 
Helaas is het jong na een week overleden door onder-
koeling. 
 

Marlin 
Het dagelijks bezig zijn met Marlin (het nieuwe paard) 
begint nu al zijn vruchten af te werpen. Marlin loopt 
inmiddels rustig haar rondjes aan de lange longeer-lijn, 
stopt wanneer dat gevraagd wordt, laat zich aaien, 
borstelen en luistert goed. 
 

Gerrit 
We kunnen hem rustig Gerrit de Rover noemen. Op dit 
moment blijven we de vogels om de boerderij een beetje 
voeren, zodat we de eikenprocessierups op natuurlijke 
wijze bestrijden. De grote hoeveelheid vogels bevalt 
Gerrit wel. Bijna dagelijks heeft hij wel een jonge 
koolmees, mus of zwaluw te pakken. Hij zit gewoon 
achter een dikke boom te wachten totdat er een 
onschuldig jong vogeltje in zijn buurt komt. De natuur is 
soms wreed. 
 

   
 
 
 

 

Geiten 
Inmiddels is bok Herman vertrokken en daarnaast 
proberen we voor de zomervakantie afscheid te nemen 
van de geiten waar we niet mee verder willen. Het bokje 
en geitje, die we met de fles hebben groot gebracht, 
hebben inmiddels een goed onderkomen gevonden. 
 

 
 

Mest 
Wekelijks worden hokken uitgemest en de mest wordt 
afgevoerd naar de container aan de andere kant van het 
terrein. Waar mogelijk helpen de leerlingen. 
 

 
 
 

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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Rookbeleid 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Met ingang van 1 augustus 2020 zijn alle locaties van de 
Ambelt voor zowel de leerlingen en medewerkers rookvrij 
en deze wettelijke plicht wordt vanaf die datum 
gehandhaafd. 
In 2020 wordt het bij wet verboden om te roken op 
schoolterreinen. De Tweede Kamer heeft op 2 februari 
ingestemd met een amendement van de ChristenUnie 
hierover. Dit betekent dat alle onderwijsinstellingen voor 
2020 een rookvrij schoolterrein moeten hebben 
gerealiseerd. 
De overheid voert een niet-rokenbeleid uit om: 
 te voorkomen dat jongeren beginnen met roken; 
 mensen te helpen die willen stoppen met roken; 
 mee-rokers te beschermen tegen tabaksrook. 
 

Op grond van bovenstaande informatie, heeft het MT van 
de Ambelt besloten dat alle scholen van de Ambelt vanaf 
1-8-2020 rookvrij zijn, waarmee we voldoen aan onze 
wettelijke opdracht. Daarnaast wordt de wettelijke plicht 
gehandhaafd. 
Er mag nergens meer op het terrein van De Ambelt 
gerookt worden. Rookzones worden met ingang van het 
schooljaar 2020-2021 opgeheven. 
 

De Ambelt gaat uit van positief gedrag van zowel leer-
lingen als medewerkers, maar zal na een gewennings-
periode toch moeten gaan handhaven en sanctioneren. 
De regels hier omtrent worden kenbaar gemaakt op: 
 Website van de Ambelt 
 Schoolgids 
 Bij intake van een nieuwe leerling 
 Op de eerste ouderavond 
 Door de leerkracht in de klas 
 

Mocht er een boete komen als direct gevolg van een 
incident, waarbij de identiteit van de overtreder bekend 
is, wordt deze daar persoonlijk aansprakelijk voor gesteld. 
 
 
 

 
 

 
       
 
 
 

 

Vakanties/vrije dagen 2019-2020: 
 

Zomervakantie 3 juli t/m 14 aug. 2020 

 
 

Vakanties/vrije dagen 2020-2021: 
 

Eerste schooldag 17 augustus 2020 

Leerling vrije dag 15 september 2020 

Herfstvakantie 12 okt. t/m 16 okt. 2020 

Ambelt Congres 27 november 2020 

Vrije middag Kerst 18 december 2020 

Kerstvakantie 21 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021 

Leerling vrije dag 4 februari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 febr. t/m 26 febr. 2021 

Leerling vrije dag 4 maart 2021 

Goede vrijdag/2e Paasdag 2 en 5 april 2021 

Meivakantie 26 apr. t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart + vrije dag 13 en 14 mei 2021 

2e Pinksterdag 24 mei 2021 

Leerling vrije dag 7 juni 2021 

Leerling vrije dag 23 juni 2021 

 
 

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   van 08.25 – 12.40 uur 
 
 

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 
 

VCA basisveiligheid 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Op dinsdag 9 juni heeft het examen VCA basisveiligheid 
plaats gevonden op Herfte. Van te voren hadden we de 
centrale ruimte in de Helmhorst keurig volgens de RIVM 
regels en conform de richtlijnen van het examenbureau 
ingericht. Alles op 1,5 meter afstand en voldoende 
loopruimte voor de kandidaten en de examinator. 
Er hebben 16 kandidaten deel genomen van de afdeling 
AMG, Link/Schakel en van de locatie Oosterenk. 
Inmiddels is de definitieve uitslag binnen. Eén kandidaat 
is niet gekomen, 12 kandidaten zijn geslaagd en drie 
kandidaten zijn gezakt. Wij feliciteren de geslaagde 
kandidaten van harte. De pasjes en diploma’s zijn 
inmiddels uitgedeeld. Het VCA diploma is 10 jaar geldig. 
 

 
 

https://webmail.ambelt.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ambelt.nl
mailto:voorletter.achternaam@ambelt.nl


 
 

 
 
 
 

 
 
 

         4  

 
 

 

  

PBS Leerlingenraad 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek en leerling 
Julian Venema 
 
 

 
 

We hebben vorige week vrijdag bij elkaar gezeten om het 
schooljaar toch nog een beetje af te sluiten. 
Mevr. van Dalfsen heeft de andere leerlingen afgelopen 
week gesproken en daaruit kwam toch, dat we heel 
tevreden zijn over wat we hebben bereikt met de 
leerlingenraad en dat we heel blij zijn met de leerlingen 
die er afgelopen jaar in hebben gezeten. We gaan nu 
bekijken/beslissen wat we aankomend jaar gaan doen, 
gaan we door met deze leerlingen of gaan we weer een 
officiële verkiezing instellen om nieuwe leerlingen te 
werven?  
 

 
 

Julian: ‘Afgelopen jaar heb ik gezien dat iedereen stappen 
heeft gemaakt op school. Veel goede ideeën en veel 
ideeën zijn goed geslaagd/gelukt. Het voetbalveld is heel 
goed gelukt en elke klas heeft nieuwe sportspullen. We 
worden echt gehoord en gezien als leerlingenraad en dat 
is fijn. Ik zou heel graag willen blijven, omdat ik het leuk 
vind en je ideeën kwijt kan en ik wil graag blijven, omdat 
ik er al vanaf het begin in zit!  
In een leerlingenraad zonder Julian is er geen vooruitgang, 

zegt Julian 😉’ 
 

Hagen snoeien 
door Henk Knol, vakleerkracht Groen 

In de afgelopen weken hebben verschillende leerlingen 
van het AMG de hagen op het terrein onderhanden 
genomen. We hebben het gehad over het tijdstip, de 
techniek  en de vorm van een haag. De leerlingen hebben 
eerst geoefend met een handschaar, later mochten ze het 
proberen met een accu heggenschaar. 
 

   
 
 

 
IVIO examens 
door Ricardo Heerink, groepsleerkracht Horeca 

Op de valreep werden in juni alsnog de IVIO examens 
gehouden. Door de huidige Corona omstandigheden 
werden we gedwongen om dit op een andere manier te 
doen. Geen examens in de Helmhorst, maar in de eigen 
klassen onder toeziend oog van strenge waarnemers. Een 
groot compliment aan alle flexibele collega's die dit 
fantastisch hebben opgepakt. Maar het grootste 
compliment gaat uit naar de (soms wat zenuwachtige) 
deelnemers die zonder te klagen zich keihard hebben 
ingezet voor een mooi resultaat. De concentratie was 
uitmuntend. Een focus waar je 'u' tegen zegt. Wij zijn dan 
ook erg trots op onze toppers, ongeacht de uitslagen. 
Over de uitslagen gesproken; deze zullen pas na de 
zomervakantie bekend gemaakt worden. Het is even niet 
anders. Iedereen mag dus eerst gaan genieten van een 
welverdiende, schitterende en stralende zomervakantie. 
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Beste lezer, 
Ook het jeugdteam van Tactus doet er alles aan om in deze 
uitzonderlijke tijd ons preventie programma en hulp en 
ondersteuning te blijven aanbieden. 
 
Voor ouders biedt Tactus de gratis cursus “Help mijn kind 
kan niet zonder!” aan.  
Voor ouders/verzorgers die zorgen hebben over het 
beeldschermgebruik of alcohol/druggebruik van hun kind. 
De cursus is kort, krachtig en praktisch en bestaat uit vier 
bijeenkomsten. 
Aanmelden kan via: preventiedokterstolteweg@tactus.nl  
 

 
Moti-4 is een individueel, preventief gesprekkentraject 
voor jongeren van 12 tot en met 24 jaar, die in de proble-
men dreigen te raken door middelengebruik, gokken of 
gamen. Moti-4 bestaat uit vier bijeenkomsten van 
ongeveer een uur, waarin de jongere met de preventie-
medewerker zijn middelengebruik onderzoekt.  
Jongeren of verwijzers die meer willen weten, kunnen 
mailen naar Moti4@tactus.nl.  
De gesprekken zijn gericht op het creëren van inzicht en 
bewustwording. Kennis van middelen en de risico’s van 
gebruik zijn de basis. Vanuit daar kan de jongere voor 
zichzelf doelen stellen; gezondere keuzes maken. Zo wordt 
het zelfvertrouwen versterkt en jongeren aangezet tot 
verandering.  
Als jongeren na gaan denken over de redenen van gebruik 
en de voor- en nadelen tegen elkaar opwegen, komen ze 
vaak tot andere inzichten. Ouders spelen een belangrijke 
rol bij gedragsverandering van de jongere. Daarom worden 
zij betrokken bij de gesprekken. 
 
Tactus advieslijn 
Naast onze mogelijkheid om met jongeren in gesprek te 
gaan, bieden we ook laagdrempelige ondersteuning in de 
vorm van de Tactus advieslijn. Ouders of naasten, maar 
ook professionals kunnen voor vragen over 
middelengebruik of verslaving de Advieslijn bellen. Op 
werkdagen beschikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur via het 
centrale nummer van Tactus: 088-3822887 

 
Talk ’n Joy 
Voor kinderen van verslaafde ouders worden verschillende 
activiteiten aangeboden. In samenwerking met Impulz 
wordt een training aangeboden voor jongeren in de 
leeftijd van 8 tot 21 jaar. Dit zijn doe- praatgroepen voor 
kinderen van ouders met psychische- en/of verslavings-
problemen. Er is een mogelijkheid voor individuele 
begeleiding. 
 
Voor vragen: 
Arjan Lamslag: 06-22691329 of a.lamslag@tactus.nl  
 
 

 

Vanuit Horeca 
door Ricardo Heerink, groepsleerkracht Horeca 
 

Vrijdag 26 juni was voor onze leerlingen de aftrap van een 
week schoonmaken. Zo vlak voor de vakantie moet de 
keuken volledig worden uitgemest. Dat hoort natuurlijk 
ook bij het vak!  
 

 
 

Onze 4-sterrenkoks werken in deze subtropische 
temperaturen hard om de keuken brandschoon te 
krijgen. De koelcellen en de vriezers worden ontsmet, de 
werkbanken worden van de kant gehaald, de muren 
worden geboend, de vloeren worden geschrobd, de 
afzuigkappen worden schoongemaakt en ga zo maar 
door. Alles wordt uit de kast gehaald om elk hoekje van 
de keuken mee te pakken. Ondertussen leert meneer 
Antonio de leerlingen het belang van hygiëne binnen de 
keuken. Het legendarische schoonmaakteam van 
vandaag: Mae, Latysia, Peter en Antonio! 
 

 

Cultuur 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek  
 

We waren afgelopen jaar gestart met drama lessen. 
Helaas is dit door de corona in het water gevallen. We 
hebben besloten om volgend jaar de draad weer op te 
pakken, dus wordt vervolgd. 
 

 

mailto:preventiedokterstolteweg@tactus.nl
mailto:Moti4@tactus.nl
mailto:a.lamslag@tactus.nl
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Vanuit Groen 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 
 

Vanwege Corona en de beperkte ruimte in het klaslokaal 
hebben we de afgelopen weken een aangepast lesrooster 
gehanteerd. Voor de één betekent dit alle dagen naar 
school (twee keer later beginnen) en voor de ander 
betekent het één dag naar school en vier dagen stage.  
Voor elke Groenleerling is dit weer anders. Daarnaast ook 
nog aanpassingen vanwege het VCA examen en de IVIO 
examens . . . kortom, een rommelige periode. 
Waar mogelijk proberen we het “normale” lesrooster aan 
te houden, zodat we zowel met de theorie als in de 
praktijk de draad weer op kunnen pakken. Dus . . . toch 
nog maar even een toets maken Marco! En met succes! 
 

 
 

In de praktijk is het de periode van hagen snoeien! Dit 
moet voor de langste dag gebeuren en we hebben nogal 
wat hagen op het terrein! Het is dan ook erg fijn dat de 
Groenleerlingen weer mee kunnen helpen.   

 

   
 

 
 
 

 
 
   
 

Het dagelijks water geven van de planten in de kas is een 
vast onderdeel. Helemaal als het zo warm is. In de kas 
hebben we paprika’s, pepers en komkommers, klimop, 
jonge kerstboompjes, gestekte heesters, kamerplanten, 
etc. Isis vindt het geen probleem om water te geven. 
 

 
 

Inmiddels heeft Kevin een baan gevonden en is ook al 
begonnen. Top! Leroy en Jimmy hopen beiden ook uit te 
stromen naar arbeid en zoals het er nu naar uitziet gaat 
dat ook lukken. Siem gaat de Ambelt ook verlaten en gaat 
volgend schooljaar starten op Deltion met MBO2 
medewerker Sign. Heel veel succes jongens en bedankt 
voor de samenwerking! De overige zes leerlingen blijven 
voorlopig nog even.  
 

Natuurlijk maken we ook tijd vrij voor ontspanning, want 
samen plezier hebben is ook belangrijk. Een spelletje 
spelen, een “bakkie soep”, gebak van Steve en natuurlijk 
het alom bekende hamburgereetfestijn! 
 

    

Samen blufpokeren blijft leuk! 
 
Een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar is vanwege 
Corona niet mogelijk. Met de hele groep er op uit, samen 
een activiteit, een hapje eten etc. Het mag niet en kan 
ook niet! Op school hebben we geprobeerd een aantal 
alternatieven te bedenken, zodat elke leerling toch nog 
een leuke afsluiting heeft. 
 
Bedankt voor de samenwerking dit schooljaar en een 
hele fijne zomervakantie gewenst! 
Annelies 
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PBS Sportdag 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

 
 

De PBS Sportdag! Een jaarlijks terugkerend evenement op 
het Herfte terrein voor alle leerlingen. Zowel voor SO als 
VSO. Vanwege Corona en bijbehorende RIVM maatregelen 
iets aangepast, maar toch gewoon doen.  
Met name voor de VSO leerlingen toch wel lastig, omdat je 
voortdurend de 1,5 meter maatregel in de gaten moet 
houden. 
 

   
 

We hadden er vorige week prachtig weer bij en dan zijn 
met name de water onderdelen populair bij jong en oud. 
Heerlijk om de leerlingen zo te zien genieten en tevens 
een mooie afsluiting van het schooljaar. Dank aan de 
heren die dit georganiseerd hebben! 
 

 

 

BEVO challenge 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 
 

En toen moest ik les geven vanuit huis, hoe doe je dat en 
hoe kan ik leerlingen motiveren….? Ik heb besloten om via 
mijn Instagram account (miss_boeve_boeve) een 
challenge te bedenken. 
 

   
 

Elke morgen bedacht ik een thema wat mijn character 
(mijn figuurtje was een draak) ging ondernemen en werkte 
deze uit. Het heeft er bij mij voor gezorgd dat ik weer 
lekker aan het tekenen/ schilderen ben gegaan en dat heb 
ik ook bij veel leerlingen gezien. Er was een vast groepje 
die heel trouw elke dag mee heeft gedaan, leuk!  
 

 
 

Aan het einde van de dag maakte ik een overzicht van alle 
ingezonden tekeningen ‘the wall of fame’. Er waren een 
paar leerlingen die mede door hun inbreng een prijs 
hebben gewonnen. Deze zijn naar hun verstuurd. Ook 
leerlingen die veel aan hun huiswerk hebben gedaan in de 
corona tijd hebben van mij op school een kleine attentie 
gekregen, ik vind het knap dat dit is gelukt. 
 
 
 
We hebben 31 dagen 
getekend, geschilderd 
…. creatief geweest, 
maar aan al het leuke 
komt een einde…  
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De groententuin 
door Cor van Beesten, vakleerkracht kinderboerderij 
 

Een periode van water (regen) en hoge temperaturen, 
oftewel groeizaam weer. In de groentetuin is dat goed te 
merken. Het lijkt ook altijd of het onkruid harder groeit 
dan de planten, dus regelmatig schoffelen is echt nodig. 
Dagelijks worden er peultjes en sla geoogst en de eerste 
tomaten zijn zowel buiten als binnen al zichtbaar. De 
eerste broccoli en spinazie is gegeten en ook de overige 
groenten staan er mooi bij. Waar mogelijk helpen de 
leerlingen en natuurlijk mogen zij dan ook groente 
meenemen naar huis. 
 

     
 

Ondanks het feit dat we dit jaar de aardappelen op een 
andere plek in de tuin hebben gepoot, zien we toch al 
weer de eerste sporen van Phytophthora. 
 

 
 

Een pseudoschimmel die zich razendsnel via de lucht 
verspreidt in een periode dat het warm en vochtig is. Deze 
schimmel tast de aardappel aan, waardoor deze niet meer 
eetbaar is. 
 

 

 
 
 

Eikenprocessierups 
door Henk Knol, valleerkracht Groen 
 

Op de Herfterlaan is Accent Groen bezig geweest met het 
wegzuigen van de eikenprocessie rups. 
 

 
 

De eikenprocessie rups is de rups van een nachtvlinder, 
deze gaan in processie ‘s nachts de boom in om te eten. 
De rupsen vervellen een aantal malen in nesten. 
losgekomen haren kunnen vervelende klachten opleveren 
zoals ernstige jeuk. 
Volgens de experts van Accent zien ze dit jaar veel meer 
nesten van grondrupsen, die aan de voet van de eik uit de 
grond komen. Opvallend was dat de nesten veel kleiner 
waren dan vorig jaar. 
Het zou kunnen dat de met leerlingen gemaakte 
nestkasten die we in het najaar op het terrein hebben 
opgehangen gezorgd hebben voor een toename van de 
verschillende mezen, na controle waren er negen van de 
tien bewoond. Zij hebben deze rups op het menu staan. 
 

 
 

We zijn er dit jaar eerder bij om de nesten te laten 
wegzuigen omdat we vorig jaar veel last hadden van de 
brandharen. De afgelopen weken hebben we nog een 
aantal nesten verwijderd, die blijkbaar over het hoofd 
waren gezien. Er staan ook wel heel veel eiken op het 
terrein en met name als de nesten hoog zitten zijn ze 
bijna niet te zien. 
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Leerlingenzorg 
door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster  
 

We hebben een bijzondere tijd achter de rug, waarbij 
docenten zich hard hebben ingezet hebben om tijdens de 
corona periode, de leerlingen digitaal onderwijs aan te 
bieden.  Ook op het gebied van de leerlingenzorg hebben 
we zoveel mogelijk geprobeerd om zaken door te laten 
gaan. Zo zijn er leerling-besprekingen gevoerd en hebben 
docenten coachings-gesprekken gevoerd met leerlingen 
over hun persoonlijk ontwikkelplan. Verder zijn de ontwik-
kelperspectiefplannen geëvalueerd. De jaarevaluatie is 
met u en uw zoon/dochter/pupil besproken en onder-
tekend. Ook zijn er VCA examens afgenomen en IVIO 
examens. Het rapport wordt tijdens de laatste schoolweek 
meegegeven. Mooi om te zien hoe we tijdens de afgelo-
pen tijd, op digitale wijze toch samen met de leerlingen 
onderwijs bleven maken.  
 

 
 

Er is vorige week op originele wijze afscheid genomen van 
twintig leerlingen waarbij ze hun getuigschrift AMG en 
persoonlijke certificaten in ontvangst mochten nemen. Zo 
nemen deze leerlingen een gereedschapskoffer mee, klaar 
voor de toekomst. Ik wil u samen met uw 
zoon/dochter/pupil een hele fijne zomervakantie wensen.  
 

  
 

    

Interne stage: onderhoud bankjes 
door Nanda Menkveld, ondersteuner VOA  
 

          
 

De laatste weken zijn leerlingen,  onder leiding van Mevr. 
Menkveld, bezig met een stukje onderhoud van de 
bankjes rondom het Hathuis. De planken zijn los gemaakt 
en mee genomen naar de Houtwerkplaats/ATC.  
 

 
 

Daar worden ze geschuurd en opnieuw voorzien van een 
beschermende laag. Op deze wijze kunnen de leerlingen 
werken aan hun arbeidsvaardigheden en zien de bankjes 
er straks weer netjes uit en kunnen ze weer een aantal 
jaren mee. 
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Vanuit Techniek 
door mevr. Stolwijk, vakleerkracht Techniek 
   

Er wordt in de laatste weken nog hard gewerkt om in het 
oorspronkelijke metaal lokaal veranderingen aan te 
brengen, zodat in het nieuwe schooljaar hier o.a. tech-
nieklessen gegeven kunnen worden voor de onderbouw 
leerlingen.  
 

 
 

Daarnaast komen er mogelijkheden voor de boven-bouw 
Techniek om ook leidingen en stroomverbin-dingen te 
leren aanleggen. Hoe het er allemaal uit komt te zien zal 
nog even een verassing blijven, maar de grote platen-
knipper wordt bijvoorbeeld verplaatst. Daarvoor was het 
hard werken voor de Techniek boys, wat daarna rijkelijk 
werd beloond met een verkoelende duik. Zie hier Marius 
Gunnink glijden over de buikschijfbaan, grote pret!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Alpe d’Huez 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 
 

We gaan er weer voor!  
Dat was toch echt onze bedoeling. 
 
Helaas is vanwege corona de Alpe d’Huez niet door 
gegaan, erg jammer voor de leerlingen en de organisatie. 
We hebben al besloten dat we volgend jaar gewoon weer 
gaan, dus houd onze berichtgeving in de gaten!  

 
 
 

     
 

Afscheid 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

Heel bijzonder, Kevin Hogerhuis had een arbeidsover-
eenkomst van een jaar met een proeftijd van een maand 
(maart!). En toen kwam Corona, minder werk bij het 
bedrijf en Kevin kwam thuis te zitten. In overleg zou hij 
thuis aan de slag met het maken van Kerstmarktpro-
ducten. Over en weer ideetjes en foto’s uitgewisseld en 
Kevin aan het werk thuis. Inmiddels heeft hij een baan 
gevonden en vorige week kwam hij zijn producten 

brengen (en gebak! 😊). Prachtige werkstukken van 
metaal! En . . . speciale eigengemaakte kadootjes voor 
collega’s! Wat een topper! Kevin, nogmaals bedankt en 
succes in de toekomst jongen! 
 

   
 

 
 
 

     
 

Heftruck 
door Herman vd Sligte, ATC en Heftruck-/reachtruck-opleiding 
 

Donderdag 2 juli (de allerlaatste schooldag) vinden er nog 
Heftruck-examens plaats. Vanwege Corona zo laat 
mogelijk gepland, zodat de kandidaten nog extra kunnen 
oefenen in de praktijk. Eén kandidaat van de Twijn en drie 
kandidaten van de afdeling AMG. Succes! 
Ongeveer de helft van onze leerlingen stroomt uit met 
een certificaat Heftruck! 
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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.  

 
 
 
 
 

Vanuit Techniek/mobiliteit 
door mevr. Stolwijk, vakleerkracht Techniek 
 

Corona schermen voor AMG en Link/Schakel geplaatst 
door AMG techniek-leerlingen 
 

Het was vandaag weer eens een dag als geen andere. 
Samen met mevrouw Stolwijk zijn Tim Geerlink en Iwan 
Kool binnen onze schoolgebouwen bezig geweest met het 
plaatsen van de schermen in verschillende klassen en 
kantoren. Het betrof een erg goede samenwerking tussen 
beide heren. De dag ervoor hebben mevrouw Stolwijk en 
Jeffrey van Unen het nodige voorwerk al gedaan door een 
aantal proefplaatsingen te doen.  
 

   
 

Het eindresultaat mag er zijn! Nu kunnen leerlingen op 
een zichtbaar veilige manier uitleg krijgen van hun 
leerkracht.    
 

   
 

Wij wensen u een hele fijne 
zomervakantie! 

 

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? 
 
 

 

 
 

En verder . . .  
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek 
 

Toen moesten we weer naar school, het was voor mij 
geen ‘moeten’, ik was blij dat we weer aan de slag 
konden, want stiekem heb ik ‘de kids’ gemist… Goed om 
iedereen weer te zien en om langzaamaan de draad weer 
op te pakken. Het lokaal corona-proof gemaakt en toen 
was het wachten op de leerlingen. 
 

 
 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel trots op iedereen ben. 
We doen het goed met zijn allen, iedereen houdt zich 
keurig aan de 1,5 meter en aan de overige regels die nu 
gelden. Nog een leuke attentie toen we weer op school 
waren, een heerlijke reep chocola voor iedereen en wat 
leuk dat de foto is gebruikt die ze in mijn lokaal hebben 
gemaakt. 
 

 
 

http://www.ambelt.nl/

