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Voorwoord
door José Traoré, locatie-directeur

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden,
Velen hoor ik het zeggen en ik zeg het ook. “Wat een bijzonder jaar, 2020”.
Een terugblik op het jaar 2020. Veel, voor ons zo normale, activiteiten konden dit
jaar helaas niet doorgaan. Ik denk dan aan bijvoorbeeld de sponsorloop, de
amaryllisbollen actie, de gezamenlijke sportdag en de kerstmarkt. Ondanks het
missen van deze activiteiten hebben we geprobeerd een zo normaal mogelijk jaar te
hebben.
De leerlingen volgden weer gewoon les en de meeste leerlingen gingen weer
gewoon naar stage. Fijn dat dat allemaal weer kon.
In deze nieuwsbrief leest u over diverse uiteenlopende activiteiten die hebben
plaatsgevonden. Een en al bedrijvigheid en positiviteit. Supermooi om te zien.
Op de valreep werden gisteren aangescherpte maatregelen aangekondigd om het
coronavirus het hoofd te bieden. Deze hebben invloed op ons allemaal.
Vandaag werd duidelijk dat onze school, vso praktijkgericht onderwijs, open blijft. U
heeft hierover een brief ontvangen via de mail.
Ik wens u, namens alle collega’s, een goede Kerst toe en een gezond 2021!
Als u oliebollen besteld heeft; denkt u aan het ophalen van de oliebollen op 29-12!

In deze nieuwsbrief:
• Voorwoord
• Stal de Worp
• Even voorstellen
• Oliebollenactie
• Vakanties/vrije dagen
• Lestijden AMG
• Schoolgids/Contact
• PBS Leerlingenraad
• EU schoolfruit
• Paarse vrijdag
• Badminton clinic&toernooi
• Geslaagd voor de Reachtruck
• Receptenboek
• Vanuit Groen
• Leerlingenzorg
• Vanuit Techniek
• Cultuur
• Vanuit Horeca
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Agenda:
•
•
•
•
•

Week 2 CKV Beat the City
Week 3/4 stageassessment
Bovenbouw
Week 4 Cito Bovenbouw
Week 6/7 proefexamens
IVIO bovenbouw
Week 7 CKV 3D printerpen

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

Stal de Worp
door Cor van Beesten, vakleerkracht kinderboerderij

Bij de boerderij is het rustig. De amaryllisbollenactie ging
niet door en de kerstmarkt moest er ook aan geloven.
De bollen zijn natuurlijk altijd een mooie bezigheid voor
de kinderen van het AMG. Netjes inpakken en klaar
maken voor verzending. Helaas mochten we niet langs de
deuren gaan.
Vanwege Corona gaat de Kerstmarkt niet door en maken
we dit jaar geen kaarsen voor de verkoop. We hebben
nog even gedacht aan een drive-in kerstmarkt, maar
hiervoor moesten we een draaiboek maken met allemaal
veiligheidseisen erin.

Nu hebben we besloten om oliebollen te verkopen.
Mensen kunnen oliebollen bestellen en gelijk betalen. Op
29 december kunnen de bestelde en betaalde oliebollen
opgehaald worden vanaf 15.00 uur. Ja je moet toch wat
doen, anders is het wel heel erg kaal.
Wel worden leerlingen in de gelegenheid gesteld een
fakkel te maken. Op de maandag en dinsdag, als de SO
leerlingen komen, helpen oudere leerlingen hen, omdat
het toch wel vaardigheden vraagt die ze nog niet hebben.

Na de herfstvakantie is Tinus op de boerderij gekomen.
Een prachtig katje. De eerste weken verliepen wat
moeizaam doordat hij vermoedelijk een longontsteking
had, maar inmiddels is hij helemaal thuis op de boerderij.
De leerlingen zijn er gek mee!

Sinds enige tijd lopen er twee pauwen op het Ambeltterrein. Wij vermoeden dat ze door een onbekende los
gelaten zijn. Op de een of andere manier is er één
verdwenen en de ander loopt voortdurend rond de
boerderij. Niet zo verwonderlijk, omdat daar wel wat te
eten valt.

We dachten dat we twee konijnen drachtig hadden, maar
die rammen moet het nog leren blijkbaar.
De schapen en geiten zijn weer drachtig. Het gaat allemaal
zo zijn gangetje, maar het is wachten op mooi weer.
Ik ben toch iets meer een zomermens, kom ik achter, of
zou dat de leeftijd zijn.
Ondanks alles wenst de boerderij u hele fijne en toch
gezellige feestdagen en jaarwisseling toe.
Hou het gezond.

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)

Tinus heeft een lekker warm plekje gevonden! Boven op
de ketel met kaarsenvet.
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Even voorstellen
Mijn naam is Gwen van Beersum, ik ben 3e jaars student
Docent Theater aan ArtEZ in Zwolle en na de herfstvakantie ben ik bij de afd. AMG stage komen lopen!

Vakanties/vrije dagen 2020-2021:
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:
Voor mijn huidige project op school ga ik mij verdiepen in
de wereld van speciaal onderwijs, dagbesteding en
inclusieve kunstprojecten. Ik heb eerder ook stage
gelopen in het speciaal (basis)onderwijs en ik heb heel
veel zin om bij jullie aan de slag te gaan. Mijn
uitgangspunt is om de leerlingen te leren kennen, zoveel
mogelijk in me opnemen van verschillende lesmethodes
en interactie met de leerlingen.
Op een later moment in de stage wil ik ook kijken of ik
drama-lessen kan gaan geven, of op een andere creatieve
manier kan bijdragen aan jullie onderwijs.

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
Oliebollenactie

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

door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen

Contact

Vanwege Corona mogen we dit jaar geen Kerstmarkt
houden. Dat is heel jammer, maar het is niet anders.
Daarvoor in de plaats houden we een oliebollenactie.
De oliebollen worden op dinsdag 29 december gebakken
en u kunt vanaf 15.00 uur uw bestelde (en betaalde)
oliebollen op komen halen. Wij zullen de bestelde
oliebollen leveren vanaf de grote parkeerplaats op het
Ambelt Herfte terrein, zodat u zo langs kunt rijden en wij
minimaal contact hebben.

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
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PBS Leerlingenraad

EU-Schoolfruit

door Sonja van Dalfsen, Time out en
Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek

door Renata Jacobs, leerkrachtondersteuner

Groep
AMG A
AMG B
AMG C
Groen
Winkel
Techniek

Vertegenwoordiger
Viggo Langevoort
Serge vd Klis
Milan Stapper
Lars Kok
Chantal Ekhart
Steven Beltman

We hebben de leerlingen gevraagd om een stukje te
schrijven, hier een aantal stukjes van de leerlingen.
Dit jaar zitten Serge, Milan, Viggo , Chantal, Lars,
Steven in de leerlingenraad en daar bespreken we wat
we willen veranderen in school dus bijvoorbeeld; een
aula, grotere goals in de panakooi en nog vele andere
dingen. We bespreken ook wat we in de goodiebag
willen zoals dat de winkel bijvoorbeeld; een muntje
voor de boodschappen kar met het Ambelt logo er op
en dan bespreken we hoeveel dat moet kosten en of
we wel genoeg kunnen maken. We bespreken ook
ideeën voor PBS zoals wat de winkel afdeling heeft
bedacht een boks waar je in kunt schrijven of je wordt
gepest. En als laatste hebben we dan een vragenronde. En dan bespreken wanneer we weer de
volgende leerlingenraad hebben.
Groetjes Lars Kok
De leerlingeraad, het leek mij wel leuk om dit een
keer te doen. Ik leer leerlingen van andere klassen
beter kennen en je leert om naar elkaar te luisteren
en van elkaars ideeën te leren. Ik heb voor de
goodiebag een mok uitgezocht dit is gelukt en vindt
deze erg mooi geworden. Ook zijn we bezig met
ideeën te bedenken voor nieuwe speeltoestellen
buiten. We worden serieus genomen en dat is fijn. Ik
wil nog graag een aula voor leerlingen gaan regelen.
Groetjes Milan
Ik ben Chantal en ik zit in leerjaar 6 en doe de
opleiding winkel logistiek.
Ik zit sinds dit jaar in de leerlingenraad waarvoor ik
veel dingen moet regelen voor allerlei schoolzaken.
Hierbij kunnen je denken aan goodiebag, nieuwe
speeltoestellen, pest protocol, scheldwoorden
protocol, complimenten box, we zijn nu bijvoorbeeld
bezig met een 100 goodiebags voor stage bedrijven er
zit een bijvoorbeeld een winkelmuntje in die heb ik
met mijn klas bedacht.

Hoe snijd je een pomelo? En hoe doe je dat gemakkelijk
met een mango? Tijdens het EU-Schoolfruitprogramma
kom je groente en fruit tegen die je misschien normaal
niet zo vaak in stukjes hoeft te snijden.
In november is alweer de 12e editie van het EUSchoolfruit- en groenteprogramma gestart! Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs-scholen en voortgezet
speciaal onderwijs-scholen kregen de kans zich in te
schrijven. Dit jaar doen er 2849 scholen mee.
Ook Ambelt Herfte doet mee en ontvangt gedurende 20
weken 3 stuks groente en fruit per leerling per week,
gefinancierd door de Europese Unie. Dat is niet alleen
lekker, maar ook gezond! De leveringen lopen van 9
november 2020 t/m de week van 12 april 2021.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
waardevolle investering in de gezondheid van de
leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in
de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en
voor de leerlingen vooral een gezellige én leuke manier
om ze daarbij te helpen. De regeling heeft als doel:
• De consumptie van groente en fruit bij
schoolkinderen te stimuleren.
• Kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren.
• De afzet van groente en fruit te bevorderen.
EU-Schoolfruit leveranciers zorgen voor de inkoop van het
groente en fruit en de levering naar school. Leerlingen
zorgen voor de verdeling van het fruit en de distributie
over de verschillende SO en VSO klassen.
Meer informatie is te vinden:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EUSchoolfruit.htm

Paarse vrijdag 11 december
door Emmy Stolwijk, vakdocent Hout en Metaal bewerken

Ook bij de Ambelt staan we stil bij Paarse vrijdag. Deze
dag is bedoeld om lhbtq-jongeren te laten weten dat ze
erbij horen. Dit zijn jongeren met bijvoorbeeld een
andere geaardheid dan hetero.
Paarse kleding is hierbij een manier om het te laten zien,
maar ook de regenboogvlag hebben we gehesen.
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Badminton clinic & toernooi
door Clement Visser, vakdocent sport en bewegen

Een aantal weken geleden kwam Steven bij mij met de
vraag; “Meneer kan er een badmintontoernooi georganiseerd worden? Ik wil je graag daarbij helpen met het
organiseren.” We hebben samen een datum geprikt en
Steven heeft een blog (een website) gemaakt waar de
leerlingen zich konden opgeven voor deelname aan het
toernooi. Steven heeft ook een poster gemaakt. Later
vertelde hij dat zijn badmintonbegeleider ook clinics geeft
op scholen. Hij vroeg of er op de Ambelt ook zo’n clinic
gegeven kan worden. Nadat ik contact had opgenomen
met de ZBC (Zwolsche badmintonclub) hebben we een
datum geprikt.

Vrijdag 4 december was het dan zover: Ton (begeleider
van ZBC) en Pim een badminton speler van ZBC (en tevens
een oud Ambelt leerling) hebben de clinic verzorgd. Pim
heeft speciaal voor de clinic een snipperdag opgenomen,
toen hij hoorde dat de clinic op de Ambelt werd gehouden.

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

Op 23 november zijn er 6 leerlingen waarvan 2 leerlingen;
Desley Pap (reachtruck) en Steve Kievit (reachtruck) van
AMG Herfte geslaagd voor hun vorkheftruck/reachtruckcertificaat. 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!

Receptenboek
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek/CKV

Aankomende week gaan de leerlingen die hebben meegewerkt aan het Ambelt kookboek naar huis met hun
eigen gemaakte recept dat in dit prachtig gedrukte
kookboek staat.

Alle AMG groepen hebben een badminton clinic gekregen
tijdens de reguliere gymlessen. Ze hebben de basisvaardigheden van badminton uitgelegd gekregen. De
leerlingen hebben actief aan de clinic meegedaan. Nu
hopen dat tijdens het toernooi, vrijdag 11 december, de
skills in praktijk worden gebracht en dat er mooie rally’s
ontstaan. Het toernooi wordt verdeeld in competitie
bovenbouw en onderbouw en recreatief (plezier)
bovenbouw en onderbouw.

Ik ben enorm trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen en ik zou het leuk vinden om een mailtje van u te
krijgen met daarin kort omschreven wat u ervan vindt. Al
is het alleen maar om te laten zien dat u net zo trots bent
op wat uw kind heeft gepresteerd.
Zou u mij willen mailen, alvast bedankt!
Mevr Boeve: email: h.boeve@ambelt.nl
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Vanuit Groen
door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen

Waar we andere jaren altijd erg druk zijn tussen de Herfstvakantie en Kerstvakantie met blad ruimen, de
Amaryllisbollen-actie en de Kerstmarkt, was het nu een
periode van zoeken naar mogelijkheden om praktisch
bezig te zijn met de leerlingen.
Blad ruimen is een jaarlijks terugkerende activiteit, waar
alle Groenleerlingen hun steentje aan bij dragen. Waar
mogelijk machinaal met bladblazers, bladzuiger, veegmachine en trekker met aanhangwagen, maar we ontkomen niet aan het handwerk. Harken, op de aanhanger
scheppen en afvoeren naar de groencontainer.

De eerste PBS beloning is behaald, met elkaar hebben de
leerlingen de beloningskaart gevuld met muntjes/handtekeningen voor gewenst gedrag en in overleg met de
leerlingen is dat een broodje hamburger geworden (bijna
een traditie!). De nieuwe kaart hangt al weer en we
werken nu met elkaar aan gepast taalgebruik.
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen, dat Gerrit
(de kat) is overleden. Inmiddels is Tinus op de boerderij
gearriveerd en eigenlijk een dagelijkse bezoeker van de
Groenklas. De meeste leerlingen vinden het geweldig!

De eerste ronde IVIO proefexamens heeft plaats gevonden
en de resultaten hiervan kunt u terug zien in het schoolrapport van de leerlingen die hebben deel genomen. Voor
de een best spannend om te maken en zelfs frustrerend,
voor een ander een bekend onderdeel en een bevestiging
van de capaciteiten. Voor de definitieve aanmelding voor
de examens nemen we, indien nodig, nogmaals een proefexamen af, zodat we het juiste niveau kunnen bepalen.
Het is de bedoeling dat de leerlingen een succeservaring
opdoen, met vertrouwen het examen doen en kans van
slagen hebben.

Alle Groenleerlingen zijn in de gelegenheid gesteld een
mooi kerststuk voor thuis te maken en hebben dit inmiddels mee genomen naar huis.

Langs deze weg wens ik u Prettige Kerstdagen en een
heel Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!
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Leerlingenzorg

Vanuit Techniek

door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster

door Emmy Stolwijk, vakdocent Hout en Metaal bewerken

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u weet is binnen ons onderwijs het ‘leren werken’
heel belangrijk. Dit leerproces bestaat uit verschillende
fases. Het begint in de onderbouw waar leerlingen bezig
gaan in het arbeidstrainingscentrum en vervolgens naar
interne stage en Vakmensen. In de bovenbouw gaan
leerlingen soms in een klein groepje met een begeleider
op externe stage of gaan ze op zelfstandige stage richting
uitstroom. We kijken steeds of leerlingen eraan toe zijn
om de stap te maken naar een volgende arbeidsfase. De
stagebegeleiders houden de vorderingen bij en voeren
gesprekjes met de leerlingen over hun
arbeidsvaardigheden. Een belangrijk moment is aan het
eind van de onderbouw wanneer leerlingen een keuze
maken qua vakrichting. Om leerlingen te helpen bij het
maken van deze keuze nemen we ook een
beroepsinteressetest af in januari. Daarnaast heeft de
leerling hier gesprekken over met de vakdocenten en
groepsdocent. Deze keuze gebeurt in samenspraak met u.
Een ander belangrijk moment is binnen het ‘leren werken’
wanneer leerlingen op zelfstandige externe stage gaan.
Hiervoor nemen we een stage assessment af om te kijken
welke kwaliteiten een leerling heeft en welke leerpunten.
Onlangs heeft iedere leerling het rapport mee gehad
waarin de vorderingen beschreven staan wat betreft
theorie, gedrag en arbeidsvaardigheden. Zo weten
leerlingen en u als ouders, verzorgers hoe het gaat. Dit
schooljaar is SOMtoday ook open gezet voor u als ouder/
verzorgers. In dit digitaal leerlingvolgsysteem kan u
informatie vinden over de resultaten en aanwezigheid.
Wanneer u hierover vragen heeft, bijvoorbeeld over het
inloggen kunt u de betrokken groepsdocent mailen.

Zo nu en dan moeten er ook voor het schoolterrein dingen
gerepareerd worden. Hier zijn Lorenzo en Iwan aan het
samenwerken om één van de goaltjes van de pannakooi te
repareren. Nog een nieuw laagje verf erop en het kan er
weer jaren tegenaan en ligt het in elk geval niet meer aan
het gat in de goal of een bal buitenspel komt….

Bij deze vast hele fijne feestdagen toegewenst.

Er zijn vele stagebedrijven verbonden met de Ambelt. Zij
bieden plaats aan onze jongens en meiden om ze kennis te
laten maken met de arbeidsmarkt. Wij waarderen dit
natuurlijk enorm en zodoende is het idee ontstaan van
een goodybag om aan te kunnen bieden. Hierin komen
dan vanuit verschillende vakrichtingen en klassen een
bijdrage. Sommige producten zijn besteld, sommigen
zelfgemaakt. Zoals op deze foto. Julian legt hier de laatste
hand aan de onderzetters die vanuit de technieksectie
aangeboden worden. Een onderzetter van hout met een
stuk fietsband eromheen voor de fun. Mét brandmerk van
de jongens van de Ambelt.
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Cultuur

3D printerpen op dinsdag 16 februari

door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/Techniek/CKV

In de workshop 3D-printerpen tekenen gaan leerlingen
van plastic zelf creaties maken zoals maquettes, sieraden
en sculpturen; het kan allemaal! De leerlingen leren
tijdens de workshop de mogelijkheden van de 3Dprinterpen en het 3D-printen. Uiteindelijk gaan ze vanuit
een platte tekening hun eigen 3D creaties maken.

We hebben een toneelvoorstelling in de week van de
Mediawijheid gehad. @Junkie 2.0 (Dit is een theaterstuk
over sociale media en cyberpesten)
Roos heeft geen Facebook! Dit kan toch niet!? Haar beste
vrienden Tim en Thomas maken een profiel voor haar aan.
Ze raakt al snel vertrouwd met posten, tweeten, liken,
bloggen en vloggen.
Wanneer ze een grap post waarin Thomas het doelwit is
krijgt ze meer likes als ooit tevoren. Wat begint als een
grap loopt als snel uit de hand. Een dynamische
voorstelling met een aangrijpend einde over jongeren die
verstrikt raken in het wereldwijde web.
Door de digitale revolutie en internet op mobiele
telefoons staan we non-stop in verbinding met de rest van
de wereld. Handig, maar het heeft zo haar keerzijdes.
@Junkie 2.0 is een interactieve theatervoorstelling over
cyberpesten, sexting, maakbare identiteit en privacy op
internet. In het nagesprek worden deze thema’s
behandeld en worden de leerlingen op speelse wijze
geconfronteerd met haar eigen internetgebruik.
We hebben ook voor volgend jaar (2021) alweer diverse
activiteiten gepland onder andere:
Beat the city op dinsdag 12 januari

Game design op donderdag 22 april
Leerlingen ontwerpen hun eigen game! Met het
computerprogramma Scratch maken de leerlingen een
2D-spel. Ze leren meer over een spelervaring en hoe je
ideeën omzet naar een makkelijke spelbesturing. Als
echte ontwerpers creëren ze zelf hun spelwereld. Dit alles
kan aangepast worden aan het niveau van de leerlingen;
iedereen kan hiermee aan de slag!
Grime op vrijdag 28 mei
Waar podiumlicht het gezicht van een artiest afvlakt,
brengt grime het weer tot leven. Grime geeft artiesten net
dat beetje of juist heel veel extra om te stralen op het
podium. Maar grime wordt niet alleen gebruik in het
theater. In een actiefilm worden de meest gruwelijke
wonden ook door grimeurs gemaakt. Tijdens deze
workshop leren de leerlingen hoe ze deze nepwonden
kunnen maken!

Vaten, tonnen en jerrycans, tijdens de workshop
Streetbeats leren de leerlingen om op afval een muzikale
sensatie neer te zetten. Onder begeleiding van de
workshopleider gaan ze diverse patronen en ritmes in
verschillende partijen instuderen. En zo’n ritme klinkt een
stuk indrukwekkender dan je zou verwachten. Een kwestie
van concentratie en teamwork!

Het is de bedoeling dat de leerlingen zich voor minimaal 1
workshop gaan inschrijven.
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Vanuit Horeca

De groentetuin

door Ricardo Heerink, groepsleerkracht Horeca

door Annelies Jansen, groepsleerkracht Groen

Beste lezers!
Het zijn zware tijden. En al helemaal voor de Horeca
sector. Op verschillende stageplekken van onze
leerlingen, wordt er creatief omgesprongen met de crisis.
Daardoor kunnen leerlingen blijven stagelopen. Geweldig!
Maar niet overal lukt dit. Voor een aantal leerlingen is het
moeilijk om een stageplek te vinden. Ondanks dat, gaat
het koken hier in de groep natuurlijk gewoon door. Wat
dat betreft kunnen we ons blijven ontwikkelen. Meneer
Antonio is onder andere bezig geweest met het maken
van kerstkoekjes, een paar stevige maaltijden (bal gehakt
met boontjes en aardappels, goulash) en in de
sinterklaastijd mochten de welbekende pepernoten niet
ontbreken.

In de groentetuin valt op dit moment niet zo heel veel te
doen. Na de eerste nachtvorst kan de boerenkool geoogst
en gegeten worden. Op de foto is te zien dat iemand dit al
uitgeprobeerd heeft.

Daarnaast staat er nog wat winterprei en winterwortelen.
Na de kerstvakantie zullen we weer starten met
bemesten en spitten. De groentezaden hebben we al
startklaar staan.

Namens alle medewerkers . . .

Over de Sinterklaastijd gesproken, ook dit was weer een
feest! Naast het legendarische kerstspel, hebben we een
flinke gourmetsessie gehouden. De leerlingen namen van
alles mee, waardoor we samen lekker konden genieten
van lekker eten en een hoop gezelligheid. Wij blijven
genieten, strijden en bikkelen om deze pittige tijden door
te komen. Stay strong!

Telefoonnummer /emailadres
Groeten uit de Horecaklas

de Ambelt Locatie Herfterlaan
Herfterlaan 39
8026 RC Zwolle
038 453 20 74
info@ambelt.nl
www.ambelt.nl
©de Ambelt 2015

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?

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