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Voorwoord 
door José Traoré, locatie-directeur 
 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden, 
 

Het is herfst. Het schooljaar 2020-2021 is alweer weken aan de gang. Volgende week is 
het herfstvakantie. De school is dan een week dicht. Na zo’n eerste periode is het ook 
altijd wel goed om even achterom te kijken. Hoe zijn we begonnen en waar staan we 
nu. We zijn het schooljaar positief begonnen. We mochten tenslotte allemaal weer 
volledig naar school.  
In het AMG zijn we gestart met 3 onderbouw groepen en 4 bovenbouw groepen. Voor 
de onderbouw leerlingen klas 3 was er dit jaar een nieuw praktijkvak toegevoegd 
namelijk winkel en logistiek. Naast winkel en logistiek oriënteren de leerlingen zich ook 
op de technische vakrichtingen (hout, metaal, mobiliteit) en op horeca en groen. Zo 
oriënteren de leerlingen zich breed en kunnen ze beter een praktijkrichting kiezen aan 
het einde van het 3e schooljaar.   
 

Maandag kwam ik op school met een mondkapje op. Achter mijn bureau ging deze 
weer af. Op de gang ging het mondkapje weer op. Een bijzondere ervaring. Naast de 
bestaande maatregelen is het een aanvullende nieuwe maatregel waar we het de 
komende tijd mee te doen hebben. Dit geldt voor alle medewerkers, leerlingen en 
bezoekers. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over. Door Corona zijn 
docenten en ondersteuners met regelmaat 1, 2 of meer dagen afwezig omdat ze 
corona gerelateerde klachten hebben. Ze laten zich dan testen. Tot de uitslag bekend is 
blijven ze thuis en treedt afstandsonderwijs voor de leerlingen in werking. Bedankt 
voor uw begrip hiervoor. 
 

De nieuwsbrief staat verder vol met activiteiten die laten zien waar we op school met 
de leerlingen mee bezig zijn. Zo zijn er fotoreportages van vaklessen te zien en wordt er 
verteld over een voorstelling gespeeld door een toneelgroep in het kader van culturele 
activiteiten. De leerlingenraad wordt aan u voorgesteld. En ook ziet u middels foto’s 
dat de dieren in de kinderboerderij ook dit schooljaar weer zeer geliefd zijn. In elke 
nieuwsbrief staat een informatief stukje over zaken die niet altijd direct over school 
gaan maar bijvoorbeeld over wonen, jongeren en/of werken. Deze keer gaat het over 
regels die gelden als je kind 18 jaar wordt.   
Ik wens u veel leesplezier, 
 
 

 

In deze nieuwsbrief: 
 

 Voorwoord 

 Stal de Worp 

 Rookbeleid 

 Winkel en logistiek 

 Vakanties/vrije dagen 

 Lestijden AMG 

 Schoolgids/Contact 

 PBS Leerlingenraad 

 Winkel en logistiek 

 Amaryllisbollenactie 

 Bevo 

 Mediawijsheid 

 Kerstmarkt 

 Iedereen doet mee 

 Vanuit Groen 

 Mondkapjes in het VSO 

 Leerlingenzorg 

 Mijn bijzondere kind 

 Cultuur 

 Receptenboek 

 De groentetuin 

 Week tegen pesten 
 
 

Agenda:  
  

 Week 43/44: 
Stageassessment 

 Week 46: Mediawijsheid 

 Week 47: Schoolrapporten 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
We zijn alweer een aantal weken begonnen. Als vanouds 
zijn we druk met het schoonhouden van de dieren 
verblijven. De hokjes moeten wekelijks verschoond 
worden, dat hoort er nu eenmaal bij.  
 

 
 

Natuurlijk is er ook ruimte om met de dieren om te gaan. 
De parkiet is wel één van de favorieten bij de kinderen. Hij 
mag vaak mee naar de klas en wordt echt als een vriendje 
ervaren.  
 

 
 

Voor de geitjes wordt nog een bokje gezocht, zodat we in 
het voorjaar weer jonkies krijgen. We laten er twee paren 
en twee laten we overlopen, omdat ze nog te klein en te 
jong zijn om te paren. De ram loopt al weer bij de schapen 
in en mag zijn werk doen, zodat we in het voorjaar weer 
lammetjes hebben.  
 

    
 

De kuikentjes die we net voor de zomer gehaald hadden, 
worden alweer behoorlijk groot, maar het duurt nog wel 
een week of 10 voordat zij eieren gaan leggen. Een kip 
moet toch wel 21 weken oud zijn voor dat zij gaan leggen.  
 
 

 
 

 
 

We hebben ook de zandbakken bij de afd. SO leeggehaald 
en weer gevuld. Het vervuilde zand is afgevoerd en de 
zandbakken zijn weer gevuld met nieuw, schoon 
speelzand. Ook dan is het fijn dat we gebruik kunnen 
maken van de trekker, net als bij het wekelijks legen van 
de containers op de boerderij. 
 

    
 

Vorige week hebben we op de boerderij op de ouderwetse 
manier een pot soep gemaakt. Leuk en leerzaam om te 
doen en bovenal erg lekker! 
 

Het wordt nu weer tijd om even met de paarden wat te 
doen. Bij de SO afdeling zijn we begonnen met ezel rijden. 
Tijdens deze dagen helpen  diverse leerlingen van het AMG 
en de LINK afdeling.  
 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Gerrit, de 
rode kater. Hij werd dood aangetroffen, met schuim op zijn 
bek, op de stoep bij de buren. Hij heeft vermoedelijk iets 
verkeerds gegeten. We hopen na de herfstvakantie weer 
een nieuw jong katje te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 
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 
 

Locaties Ambelt rookvrij 
  

De locaties van de Ambelt zijn vanaf de start van school-
jaar 2020-2021 geheel rookvrij. Dat betekent dat er ook 
op de schoolterreinen rondom de school niet gerookt mag 
worden. Dit geldt voor de leerlingen maar ook voor de 
medewerkers, ouders/verzorgers, bezoekers en taxi-
chauffeurs.  
Bij de start van het schooljaar zijn we met de leerlingen in 
gesprek geweest over de nieuwe regels met betrekking 
tot roken. Daarnaast hebben we overal posters en borden 
hangen en zetten we de deskundigheid van Tactus 
verslavingszorg in.   
Regels van de Ambelt 

 Leerlingen in het SO en de onderbouw van het VSO  
mogen het schoolterrein niet verlaten en zij mogen onder 
schooltijd niet roken; 

 Voor leerlingen in de bovenbouw AMG (16+) die 
roken zijn zogenaamde rookplekken aangewezen buiten 
het schoolterrein. Hier kan gebruik van worden gemaakt 
voor en na schooltijd en in overleg in de pauze.  De leer-
lingen hebben zelf de verantwoordelijkheid om op tijd in 
de les te zijn. Tot de Herfstvakantie geldt een 

gewenningsperiode.  
 Ouders/verzorgers, bezoekers en taxichauffeurs 
worden nadrukkelijk verzocht om buiten het zicht van de 
school te roken.  

 Medewerkers roken niet waar leerlingen bij zijn. 
 
 
 

 
 

 
       
 
 
 

 

Vakanties/vrije dagen 2020-2021: 
 

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 2020-2021: 
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 
 

Winkel/logistiek 
door Sanne Steenbergen, vakdocent Winkel/logistiek 
 

 
 

Angie van den Berg hier met ons nieuwe klas huisdier 
Lizzy, het konijn.  
Zij is de nieuwste aanwinst in de klas bij Winkel en 
logistiek.  Zij geeft een aantal jongeren veel rust in de klas 
tijdens het werken. De knuffel momentjes zijn nu al 
heilig. 
 

https://webmail.ambelt.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ambelt.nl
mailto:voorletter.achternaam@ambelt.nl
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PBS Leerlingenraad 
door Sonja van Dalfsen, Time out en  
          Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek  
 

 
 

Wij hebben ons eerste overleg met de leerlingenraad 
gehad. De eerste indruk van de groep is erg positief. Je 
ziet aan de leerlingen dat ze de rol om de klas te verte-
genwoordigen serieus nemen. De leerlingen komen met 
leuke ideeën, met als doel de kwaliteit op school te ver-
beteren. We kijken er naar uit met deze groep leerlingen 
aan het werk te gaan en gehoor te geven aan de onder- 
werpen die aanbod komen tijdens de overleggen.  
 

Dit jaar hebben we een hele nieuwe afvaardiging, we 
stellen ze graag even voor.  
 

Groep Vertegenwoordiger 

AMG A Viggo Langevoort 

AMG B Serge vd Klis 

AMG C Milan Stapper 
Groen Lars Kok 

Winkel Chantal Ekhart 

Techniek Steven Beltman 
 

Er zijn een aantal zaken die nog lopen van uit vorig jaar 
maar we gaan ook weer aan de slag met nieuwe punten 
die de leerlingen zelf hebben aangedragen vanuit hun 
klas. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  
 Kantine 
 Broodjes, eten wat we kunnen kopen in de kantine?  
 Speeltoestellen 
 rook beleid bespreken en oplossingen bedenken 
 PBS 
 We werken aan een goodiebag, een tas die naar 

stagebedrijven meegenomen kan worden met daarin 
allerlei kleine spulletjes die op onze afdeling zijn 
gemaakt. 

Kortom, we hebben genoeg punten om over te 
vergaderen. 
 

Een kleine introductie van Steven: 
‘Ik wil me even voorstellen ik ben Steven en 16 jaar oud.   
Op dit moment zit ik in de klas bij meneer Sauer. Dit jaar 
ben ik gekozen om voor mijn klas de leerlingenraad te 
mogen te doen. Dit houdt in dat ik ideeën in de klas ga 
bespreken en meeneem naar de leerlingenraad.  Op mijn 
vorige school heb ik ook in de leerlingenraad gezeten en ik 
vond dit zo leuk omdat je met een klein groepje 
onderwerpen bespreekt en dan goed naar elkaar luistert. 
En het allerleukste is dan ook dat we de ideeën die we 
bedenken ook door kunnen zetten.   
Ik heb er in ieder geval veel zin in!!!!  
Groet,  Steven.  
 

 

Winkel/logistiek 
door Sanne Steenbergen, vakdocent Winkel/logistiek 

 
We zijn weer goed gestart met de leerlingen van winkel 
en logistiek bij de externe vakles bij de AH in Zwolle-Zuid.  
Elke maandag gaan we met een groepje van 5 leerlingen 
naar de AH en doen daar verschillende werkzaamheden. 
Zoals spiegelen, emballage, winkelwagens heen en weer 
brengen en schoonmaken en bakkerij werkzaamheden.  
 

   
 

   

Amaryllisbollenactie 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

 
 

De Amaryllisbollenactie gaat dit schooljaar niet door 
i.v.m. Corona! In deze tijd is het volgens ons niet 
verantwoord om leerlingen langs de deuren te laten gaan 
om bollen te verkopen. Het besmettingsgevaar is te 
groot. Het is niet anders! 
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BEVO  
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek/CKV 

 

 
 

We zijn dit jaar begonnen met het maken van buttons. De 
buttonmachine heb ik speciaal mogen aanschaven dit jaar 
en de leerlingen waren/zijn erg enthousiast. Mocht u een 
leuke button willen hebben voor bijvoorbeeld een huwelijk 
of verjaardag of een ander feestje, u mag mij altijd mailen  
en informeren naar de mogelijkheden. 
 

 
 

Zo hebben we dit jaar ook ‘echte’ schildersezels, ook deze 
worden enthousiast  gebruikt.   
 

 
 
 
 

Mediawijsheid 
door Ricardo Heerink, groepsleerkracht Horeca 
 

 

Beste lezers, 
 

Vanuit Tactus verslavingszorg gaat Arjan Lamslag in de 
week van de mediawijsheid (9 t/m 13 november) in de 
klassen van het AMG spreken over hetgeen onze 
kinderen en jongeren tegenkomen op het internet. Er 
worden tegenwoordig steeds meer bizarre en 
schokkende filmpjes gedeeld via social media. Hoe ga je 
daar mee om? Verwijder je dit, of stuur je het door? En 
wat doet dit eigenlijk met jou? Naast deze beelden, wordt 
er veel online gepest, gechanteerd en gebeuren er andere 
vervelende dingen. Arjan gaat hier het gesprek over aan 
met onze leerlingen. Het internet kan ook positief en 
waardevol zijn, hoe krijgen we dat voor elkaar? 
 

 

Kerstmarkt 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 

De Kerstmarkt, een jaarlijks terugkerende happening, die 
gepland stond voor woensdag 16 december, gaat in 
verband met Corona niet door!  
Op dit moment zijn we aan het bekijken of we een 
alternatief iets kunnen organiseren op deze dag, waarbij 
we moeten voorkomen dat er te veel mensen bijeen zijn 
en dat 1,5 meter afstand gewaarborgd is. U hoort van 
ons! Mocht u een fantastisch idee hebben, we houden 
ons aanbevolen. 
 
 

Iedereen doet mee 
door Margreet Aalbers, maatschappelijk werk 
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Vanuit Groen 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 
 

In de Groenklas zitten vijf “nieuwe” leerlingen en dat is 
best wel even wennen voor iedereen. Vier leerlingen van 
15 jaar afkomstig van AMG 3 en een leerling van de 
Ambelt Oosterenk. “Oud” gedienden moeten wennen aan 
de jongere leerlingen en voorkomen dat ze mee gaan in 
het kinderlijke gedrag en voor de jonge leerlingen is het 
wennen aan de eigen verantwoordelijkheid, de volwassen 
manier van benaderen, de eisen die gesteld worden aan 
de arbeidshouding etc. Kortom . . . een mooie uitdaging 
om middels PBS lessen te werken aan groepsvorming. 
Elkaar respecteren, accepteren, helpen, rekening houden 
met elkaar, samenwerken, luisteren etc. Elke maandag-
ochtend starten we met PBS, zodat de leerlingen precies 
weten welke waarden we belangrijk vinden met elkaar en 
waar we in die week aan gaan werken. Onze waarden 
Veiligheid, Respect en Verantwoordelijk zorgen ervoor dat 
we met elkaar Plezier hebben! 
Dit schooljaar hebben de Groenleerlingen te maken met 
twee groepsdocenten. Mevr. Annelies Jansen werkt op 
maandag, dinsdag en woensdag en op donderdag en 
vrijdag staat Dhr. Leen Willemstein voor de groep. Ook dat 
is natuurlijk weer even wennen. 
 

 
 

In de groep werken we aan de theorievakken, waarbij we 
ook gebruik maken van Studiemeter op de PC. Alle 
leerlingen werken op hun eigen niveau en in hun eigen 
tempo. De resultaten hiervan zijn uiteindelijk terug te 
vinden in hun Portfolio. 
 

 
 

In hun Portfolio bewaren de leerlingen de behaalde 
certificaten, toetsen, praktijkbewijsstukken etc. en ook dat 
is even wennen.  
 
 

 
 
 
 
 

In het begin worden ze op weg geholpen, wat hoort op 
welke plek in het portfolio en geleidelijk aan krijgen ze 
steeds meer zelf de regie in handen. Voor de een is dit 
vanzelfsprekend en geen enkel probleem en voor een 
ander blijft het toch wel erg lastig. Natuurlijk is er ook tijd 
voor ontspanning, een spelletje op de PC, muziek 
luisteren, een kaartje leggen etc. 
 

    
 

In de praktijk werken de leerlingen op het terrein in het 
onderhoud en bij erg slecht weer in de kas. Maaien, 
graskanten snijden, blad ruimen met bladblazer en 
bladzuiger, schoffelen, wieden, uitharken . . . alle 
onderdelen komen aan bod. Waar mogelijk laten we de 
leerlingen samenwerken, zodat ze leren overleggen, 
elkaar helpen, accepteren en rekening met elkaar 
houden. 
 

 
 

In de kas is, met hulp van de Groenleerlingen, een plant-
tafel gesloopt en afgevoerd. De vrij gekomen ruimte is 
door de leerlingen dicht gestraat. Een mooie oefening 
aanleg bestrating. Cunet graven, wit zand aanbrengen, 
aan trillen, uitvlakken en bestraten. Dit gedeelte is nu 
klaar en wordt gebruikt voor de tuin- en parkmachines, 
zodat we deze gemakkelijk kunnen pakken. 
Het is geweldig om te zien hoe de oudere leerlingen hun 
verantwoordelijkheid nemen en de jongere leerlingen 
helpen en hun kennis en vaardigheden proberen over te 
dragen. 
Natuurlijk lukt dat nog niet bij iedereen en elke dag, maar 
het is genieten van de momenten dat het wel gebeurt. 
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Mijn bijzondere kind wordt 18! 
Bron: www.mantelzorgcentrum.nl/18 
 

Wordt uw bijzondere kind binnenkort 18 jaar? Dan gaat er 
veel veranderen. Niet alleen voor uw zoon of dochter, 
maar ook voor u als ouder. 
 

Tips voor ouders 
Start drie maanden van te voren met aanvragen en voor-
bereiden, dan heeft u genoeg tijd om alles te regelen. 
 
Ondersteuning voor ouders 
Wilt u als ouder meer weten over deze onderwerpen? Of 
kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij het uitzoeken 
regelwerk? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op een 
Mantelzorgmakelaar van het Mantelzorgcentrum. 
 
Onderhoudsplicht 
De financiële verantwoordelijkheid voor uw kind stopt niet 
bij het 18e jaar. U heeft een onderhoudsplicht tot uw kind 
21 wordt. Tot die tijd draagt u bij in de kosten van studie 
en levensonderhoud. 
 
Beschermingsmaatregelen 
Zodra uw kind 18 wordt bent u niet langer automatisch 
wettelijk vertegenwoordiger. Mensen van 18 jaar zijn voor 
de wet in principe handelingsbekwaam. Mensen met een 
beperking kunnen daar soms niet goed mee omgaan. 
Wanneer dat zo is, is het mogelijk om een of meer 
wettelijk vertegenwoordiger(s) te laten benoemen. 
 
School en Werk 
Jongeren van 18 jaar of ouder die naar het vervolgonder-
wijs gaan of een studie kiezen kunnen een tegemoetko-
ming of studie-financiering krijgen. Afhankelijk van de 
omstandigheden is het een gift of een lening. Als uw kind 
na de opleiding wil werken, maar dit niet zonder hulp of 
begeleiding kan, dan kan hij een indicatie banenafspraak 
of een indicatie beschut werk aanvragen bij het UWV. 
 
Waar kunt u nog meer aan denken? 

 Dagbesteding 
 Wonen 
 Financiën 
 Zorg (Jeugdwet/ 
 Wmo/Wlz/Zvw) 
 Stemmen 
 Levenstestament 
 DigiD 
 Verzekeringen 

 
Op www.mantelzorgcentrum.nl/18 vindt u een volledig 
overzicht van alle zaken die u kunt regelen wanneer uw 
bijzondere kind 18 wordt. 
 

www.mantelzorgcentrum.nl   0223 - 74 70 09   
info@mantelzorgcentrum.nl   072 - 56 27 618 
 

 
 
 
 
 
 

Mondkapjes in het VSO 
door Aernoud Hoogendijk, Algemeen directeur 
 

Met het oog op oplopende besmettingen in het land 
willen wij er alles aan doen om onze scholen zo veilig 
mogelijk te houden. Landelijk wordt steeds nadrukkelijker 
gesproken om binnen de scholen mondkapjes te dragen. 
Donderdag 1 oktober 2020 hebben de onderwijsvertegen-
woordigers hierover een gesprek gevoerd met minister 
Slob en de minister heeft aansluitend de scholen het 
dringende advies gegeven om ook binnen de school niet-
medische mondkapjes te dragen. De Ambelt neemt dit 
advies over en dit betekent het volgende: 
Vanaf maandag 5 oktober 2020 verwachten wij dat alle 
leerlingen, medewerkers en bezoekers van onze VSO-
locaties in de gangen en gezamenlijke ruimtes niet-
medische mondkapjes dragen. 
Op het moment dat leerlingen in hun klas of op de 
werkplek zitten, mag het mondkapje af. 
Naast alle maatregelen die al van kracht zijn (zie 
rijksoverheid.nl), draagt dit besluit hopelijk bij om het 
virus te beheersen. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen 
zelf zorgen voor de mondkapjes. 
We moeten allemaal wennen aan deze volgende stap 
maar we vertrouwen erop dat dit spoedig bij de normale 
gang van zaken hoort. 
Wij rekenen op uw medewerking. 
 

 

 

Leerlingenzorg 
door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster  
 

Net voor de herfstvakantie is altijd een belangrijk moment 
in het schooljaar. We stellen dan de jaardoelen op in de 
ontwikkelperspectiefplannen voor iedere leerling. De 
koers richting arbeid wordt uitgezet voor het schooljaar in 
samenspraak met u als ouders/verzorgers en leerlingen. 
De leerlingen stellen ook hun eigen persoonlijk 
ontwikkelplan op aan de hand van een  coachingsgesprek 
met de docent. Zo krijgen ze de kans om eigen keuzes te 
maken wat betreft de doelen waar ze aan willen werken. 
Dit plan wordt toegevoegd aan het portfolio.  
De eerste periode van dit schooljaar besteden we extra 
aandacht aan de drie PBS waarden Veiligheid, 
Verantwoordelijkheid en Respect. We letten er ook op of 
ieder zich houdt aan de corona afspraken. We geven de 
leerlingen complimenten als ze zich aan de verwachtingen 
houden, wat een positieve sfeer in de school bevordert.   

 
 
 

 

http://www.mantelzorgcentrum.nl/
mailto:info@mantelzorgcentrum.nl
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Cultuur 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek/CKV 
 

Er staan ook dit jaar weer een aantal culturele activiteiten 
op het programma, denk aan muziek en drama lessen. We 
hebben vorige week een hele toffe voorstelling gehad van 
Toneelgroep Boer&Buys. Toneelgroep Boer&Buys bestaat 
uit theatermakers Martijn Boer en Renee Buys. Zij maken 
voorstellingen voor kinderen,  jongeren en (jong) volwas-
sen. Zij kwamen bij ons op school om een voorstelling te 
geven, hieronder een stukje waar het over ging. 
 

 
 

Cyr 12+ 
Over onzekerheid en je anders voordoen. 
Cyr en Rox zijn beste vrienden. Cyr is onzeker over zijn te 
grote buik en is verliefd op Rox. Rox is onzeker over haar 
te kleine borsten en is verliefd op Chris. Cyr ziet slechts 
één manier waarop Rox hem ziet staan. Wat in een impuls 
zo slim leek, blijkt hun levens voorgoed te veranderen. 
 

Waar de acteurs heel duidelijk maken dat zij personages 
in de voorstelling spelen, verzwijgt Cyr voor Rox dat hij 
zich online voordoet als iemand anders.  
Cyr is een eigentijds verhaal met een dramatisch afloop 
die gebaseerd is op de Franse klassieker Cyrano de 
Bergerac. 
 

Na de voorstelling gaan de acteurs in gesprek met het 
publiek over het handelen van de personages en de 
gevolgen hiervan. Tijdens dit actieve gedeelte wordt 
ingezoomd op de thema’s en gebeurtenissen uit de 
voorstelling om vervolgens uit te zoomen en na te denken 
over op wie jij zelf het meeste lijkt.  
Een grappige maar ook serieuze jeugdvoorstelling over 
jezelf anders voordoen en onzeker zijn.  
 

 
 
 

Receptenboek 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek/CKV 

 
We hebben vorig jaar heel intensief aan de opdracht 
‘recepten tekenen’ gewerkt, veel leerlingen hebben een 
heel mooi recept uitgekozen en vervolgens getekend. 
Door corona is dit op de lange baan geschoven, maar ik 
heb het nu weer opgepakt. De mooiste tekeningen komen 
in een officieel receptenboek en deze zal worden gedrukt. 
Zie hier een kleine preview van de voorkant.  
 

 
 

Dit boek zal worden uitgedeeld onder de leerlingen die 
hier aan hebben mee gewerkt. 
 
 
 

 
 

Hieronder de reactie van Boer&Buys. 
 

 
 

Gelukkig kunnen we in tijden van COVID-19 prima spelen!  
Vandaag waren onze Rox en Cyr op VSO De Ambelt in 
Zwolle. Naast dat Rox sjans had met de geitjes, Cyr onder 
de indruk was van hoe mooi en groen de school was, 
waren de enthousiaste en betrokken leerlingen onder de 
indruk van de voorstelling ‘Cyr.’  

Namens Cyr en Rox liefde voor jullie!  
https://sttprodukties.nl/voorstelling/205/cyr-12- 
 
 

     
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsttprodukties.nl%2Fvoorstelling%2F205%2Fcyr-12-%3Ffbclid%3DIwAR1bR5etTKXCwRLaTT7eLMN_Cw_vb4xy3XiRMRC1aGLAhCbIPbXgG7zcsB8&h=AT1Rx3bA5M3nZ-s_MjG_VcsJtB2EMg-kZzoPkzpq9O0b2o8p6BEWoF_EkDGysPOV8MRTv8VK8uGOt_03y4CV3Y2Y4i-lFkMoO4VPKffT-8rJw8xX4s-uerN-QxDFmmpVvGwv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0fGeM0Pt8BwKbZDnfQzJKyJUCEBJPKiXR981HraeTR0ItUpDcEd6OLbShxlOUcY7iRJF9kcq3CAoNhWZ7qk2sr8tv-H__eOW_BOzzQ6okWMzB3Wd023nemgfuuWUdIivMkPoxlS4E3Z8HHm4yDPVrjePoKVXefjHpvWG9uBtyhxPv2tqFsChHddP3v_c0
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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.  

 
 
 
 
 

De groentetuin 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 

 

    
 

Op dit moment staan prei, andijvie, winterwortelen en 
boerenkool er mooi bij. De rupsen hebben de boerenkool 
ontdekt en moeten met regelmaat weg gevangen 
worden, anders blijft er geen boerenkool meer over. Met 
hulp van Groenleerlingen zijn de laatste boontjes geplukt 
en daarna zijn de boontjes opgeruimd.  
 

 
 

De bietjes en worteltjes zijn gerooid en zo geleidelijk aan 
valt er minder te oogsten. De  groei van courgettes neemt 
af, er staan nog een paar kropjes sla, de tomaten buiten 
kleuren nauwelijks meer en rotten weg en binnen hebben 
we ze ook al opgeruimd. De oogst was dit jaar niet 
geweldig. Daarentegen doen de pepers het binnen erg 
goed.  
De afgelopen periode hebben Groenleerlingen met 
regelmaat een goed gevulde tas met verse groenten mee 
kunnen nemen naar huis. Alle aangetaste groenten gaan 
naar de kinderboerderij. De dieren zijn er gek op. Sientje 
(het varken) is gek van bietjes en eet eigenlijk alles wel en 
de cavia’s zijn gek op tomaten. 
 

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? 
 
 

 

 
 

Week tegen pesten 
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen 
 

 
Week 39 was de Landelijke Week tegen het Pesten. Het 
motto van dit jaar was Samen aan zet. Samen met de 
klas, het team, de hele school waren we aan zet om op 
een prettige en positieve manier met elkaar om te gaan 
en te zorgen voor een veilige school. 
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken 
aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten 
helpt ons daarbij. Als leraar speel je een grote rol in het 
realiseren van een prettige groep en veilige klas voor 
iedereen. Leraar zijn betekent zoveel meer dan alleen het 
overdragen van kennis aan leerlingen. Naast rekenen, taal 
en burgerschap leer je ze ook hoe je met elkaar omgaat. 
Welk gedrag wel en niet toelaatbaar is. En wat het 
betekent om onderdeel te zijn van een groep én een 

burger in een samenleving.  
Met de leerlingen praten over pesten, plagen, wat doet 
het met je, wat doet het met de ander, waarom etc. etc. 
en  gewenst gedrag (PBS) belonen. Zo ontstaat er binnen 
de groep een prettig en veilig klimaat en begrip voor 
elkaar en dat is mooi om te zien! 
 

 
 

 

http://www.ambelt.nl/
https://www.weektegenpesten.com/samen-aan-zet/

