
 
 

                           

  

  

NIEUWSBRIEF 

Herfterlaan 39 

VSO AMG 
 
 
Uitgave 26 
Herfst 2021 
tober 

Voorwoord 
door: José Traoré, locatie-directeur 
 

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden, 
 
 

Voor u ligt de eerste nieuwbrief van schooljaar 2021-2022. Naast dat het een nieuw 
schooljaar is, voelt het voor mij ook een beetje als een ander soort nieuwe start.   
Na de eerste paar weken nog met mondkapjes in het gebouw rond te hebben gelopen 
is dat nu weg. Er zijn geen beperkingen meer voor het aantal personen in de klas of in 
een andere ruimte in de school. Dat maakt het werken met en voor de leerlingen een 
stuk aangenamer. Want overleggen na schooltijd via Teams is mooi dat het kan, maar 
persoonlijk contact heeft een grote meerwaarde. Desondanks houden we de optie 
voor het voeren van digitale overleggen overeind. Want in sommige situaties is dat 
gewoon erg efficiënt en effectief.   
  
Wat blijft, is zorgen voor goede hygiëne en bij klachten: testen. Zelftests kunnen nog 
steeds vanuit school worden meegenomen.  
A.s. dinsdag is er wederom een persconferentie. Mochten naar aanleiding hiervan 
nieuwe maatregelen genomen worden dan hoort u dat spoedig van ons.  
  
Wat betreft deze nieuwsbrief, kennismaken en afscheid nemen staan deze 
keer centraal. En verder staat deze herfsteditie vol met activiteiten die hebben 
plaatsgevonden. Zo krijgt u weer een mooi kijkje in wat we doen en hoe we werken op 
school.  
  
Ik hoop op een mooi schooljaar waarin we samen werken om onze leerlingen een stap 
verder te helpen in hun ontwikkeling. Hoe groot of klein de stappen ook zijn.     
  
Veel leesplezier.  
 
 
 
 

 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Voorwoord 
• Even voorstellen 
• Eieren kopen 

• Vakanties/vrije dagen 
• Lestijden AMG 
• Schoolgids/Contact 
• Theorie kan ook leuk zijn 

• Vakoverstijgend 
• Herfst-Recept 
• PBS Leerlingenraad 
• Marlin 

• Stal de Worp 
• Arriverderci! 
• Ter nagedachtenis 
• Afscheid 
• Kerstmartk 

• Verbinding 
• Foodtruck 
• Amaryllisbollen actie 
• Schooldiploma AMG 

• Workshop goochelen 
• Kringloopwinkel als vakles 
• Workshop tekenkleurplaat 
• Van alle markten thuis 

• Corona 
 

 

Agenda:  
 

Studiedag 23 november 2021 

Kerstvakantie 24 december 2021  
(’s middags vrij)  

t/m 7 januari 2022 
 
 

Vragen, opmerkingen of 
suggesties over de nieuwsbrief 
zijn altijd welkom. Stuur een mail 
naar Emmy Stolwijk 
e.stolwijk@ambelt.nl   
 

Met vriendelijke groeten. 

Jose Traore  
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Even voorstellen… 
door Emmy Stolwijk, vakdocent techniek, hout en metaal 
 

Met het pensioen van Annelies Jansen (verderop in deze 
nieuwsbrief) kwam de functie voor de organisatie van 
deze nieuwsbrief open te liggen. Ik heb deze uitdaging 
met beide handen aangepakt en hier is hij dan: de 
herfsteditie van 2021! In het vervolg zal vier keer per jaar 
de nieuwsbrief verschijnen, in alle seizoenen eentje. Dit 
keer dus de herfsteditie.  
Een nieuw schooljaar start altijd met nieuwe leerlingen en 
natuurlijk ook nieuwe collega’s. Ze stellen zich ieders even 
voor: 

 Jaap Rebergen  
Omdat ik dit jaar nieuw op de Ambelt ben, zal ik mij even 
voorstellen. Ik ben Jaap Rebergen en ben  op maandag 
mentor van AMG C en op donderdag en vrijdag mentor 
van AMG A. 
Ik woon met mijn vrouw en drie kinderen in Zwolle Zuid. 
Hiervoor heb ik gewerkt als leerkracht bij een 
detacheringsbureau en daarvoor 17 jaar in de zorg als 
woongroepbegeleider. 
Ik doe zelf aan veldvoetbal en zaalvoetbal en hou ervan 
om af en toe een rondje te fietsen. Thuis lees en game ik 
graag en ook houd ik van spelletjes spelen.  
Komen jullie me nu tegen, dan weten jullie wie ik ben. Tot 
ziens! 

 Inge Veldwijk 
Mijn naam is Inge Veldwijk en ik woon met mijn gezin in 
Wapenveld. Sinds dit jaar werk ik op het AMG van de 
Ambelt. Hiervoor heb ik met veel plezier gewerkt op de 
Havo-afdeling van de Ambelt. Ik ben mentor van de AMG-
B klas en mijn werkdagen zijn  woensdag, donderdag en 
vrijdag. In mijn vrije tijd hou ik van koken en lekker uit 
eten gaan.  Daarnaast is voetbal een grote passie van mij. 
Graag tot ziens! 
 

 Ylonca Mulder 
Mijn naam is Ylonca Mulder. Ik ben 29 jaar oud en 
woonachtig in Kampen. Ik werk sinds september als 
leerkrachtondersteuner bij AMG. Leerlingen komen bij mij 
voor extra begeleiding. Dit kan zijn voor rekenen, taal, 
begrijpend lezen, maar ook voor begeleiding op sociaal 
emotioneel gebied.  
Leerlingen helpen, samen leren, spellen spelen en praten 
is wat mijn werk erg leuk maakt!  
 
 

 
 

 
 

 

 Femmie Elferink 
Ik ben Femmie Elferink en ik werk sinds maart bij de 
Ambelt. Ik ben begonnen als docent in de praktijkklas op 
donderdag en vrijdag. Dit schooljaar ben ik daarnaast ook 
mentor van AMG-A op maandag, dinsdag en woensdag. 
De afgelopen 13 jaar heb ik gewoond en gewerkt in het 
Zuiden van het land. Ik heb daar als leerkracht in het 
basisonderwijs vooral groepen in de bovenbouw gehad. 
Sinds afgelopen maart ben ik weer terug naar het oosten 
verhuisd en woon ik in Stadshagen.  
In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen, lezen of gezellige 
dingen doen met familie en vrienden. Ook moet er nog van 
alles in het nieuwe huis gebeuren, dus druk genoeg! 
Ik hoop op een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar! 

 Robin Kanters 
Mijn naam is Robin Kanters, sinds het begin van dit 
schooljaar werkzaam op de Ambelt. Hierin ben ik Time-Out 
Docent voor voornamelijk de onderbouw VSO van het 
AMG. Dit houdt in dat als leerlingen een Time out nodig 
hebben, zij naar mij toe kunnen komen. Dat kan zijn omdat 
ze een beetje druk zijn en  rustig willen opstarten. Ook als 
ze door middel van ons PBS-systeem genoeg muntjes 
hebben verdiend om bij mij ‘te chillen’, kunnen we een 
spelletje gaan doen, voetballen of een andere activiteit.  
De eerste paar weken was het vooral wennen. Aan het 
nieuwe jaar, de collega’s maar vooral aan de kinderen. Wie 
zijn het allemaal en wat hebben ze nodig? Een proces wat 
gedurende het jaar verandert van nieuwkomer tot aan een 
vertrouwd gezicht zijn. Daarin is het creëren van een 
gevoel van veiligheid bij de Time-Out een belangrijk 
onderdeel. Je verhaal kwijt kunnen of een luisterend oor 
hebben, kunnen kinderen als prettig ervaren. Een proces 
waar ik zin in heb om mee aan de slag te gaan! 
 

 Jan Glorie 
Met ingang van dit schooljaar werk ik hier op de Ambelt 
Herfte op de afdeling AMG. Hierbij ben ik samen met 
mevrouw Yalniz mentor van de bovenbouw groep 
Techniek. 
Voordat ik hier kwam werken was ik al werkzaam op de 
vmbo tak van de Ambelt. Ook heb ik gewerkt op 
praktijkscholen in Almelo, Hengelo en Enschede. 
Ik vind het prachtig om met de jongens uit mijn groep 
samen te werken en te zoeken naar hun kwaliteiten en 
mogelijkheden.  
Naast mijn werk in het onderwijs heb ik een bedrijf in de 
fietsbranche. Ik houd mij vooral bezig met het voorkomen 
of verhelpen van klachten bij het fietsen. 
Natuurlijk fiets ik zelf ook graag!  
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  Dilek Yalniz 
Ik ben Dilek Yalniz (43 jaar). Met plezier woon ik met mijn 
man en kinderen in Heerenveen.  
Sinds 2004 heb ik ervaring in het onderwijs. Na mijn 
master of education in pedagogisch wetenschappen met 
specialisatie richting onderwijskunde, ben ik gaan 
solliciteren op de Ambelt. Nieuwe uitdaging, nieuwe 
collega's en leerlingen waar ik me verder kan ontwikkelen 
op het gebied van onderwijs.  
 

 Marianne Stellingwerf 
Mijn naam is Marianne Stellingwerf en werk sinds dit 
school jaar vier dagen op de Ambelt als leraar 
ondersteuner. Op de woensdag, donderdag en 
vrijdagochtend neem ik derdejaars AMG leerlingen mee 
naar Vakmensen voor hun extern begeleide stage. Hier 
kunnen kinderen ervaren hoe het is om stage te lopen. De 
kinderen draaien mee in de opdrachten die Vakmensen 
van externe bedrijven binnen gekregen hebben. Dit maakt 
het werk enorm gevarieerd en altijd anders. Zo kan het 
zijn dat ze de ene week karton in elkaar aan het zetten 
zijn en de keer daarop iets moeten vouwen, inpakken of 
sealen. 
Voor wie verder iets over mij wil weten…. Ik ben 30 jaar 
oud, woon in Zwolle,, hou van uit eten gaan, gezelligheid 
en paardrijden. Wie weet komen we elkaar eens tegen, 
tot ziens op de Ambelt! 
 
 
 
 

 
 

 
       
 
 
 

 

 
Vakanties/vrije dagen 2021-2022: 
 

Herfstvakantie 19 t/m 22 oktober 2021 

Studiedag 23 november 2021 

Kerstvakantie 24 december 2021 (’s middags 
vrij) t/m 7 januari 2022 

Studiedag 7 februari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022 

Studiedag  7 april 2022 

Goede vrijdag/Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag 26 en 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Studiedag  24 juni 2022 

Studiedag  29 juni 2022 

Zomervakantie  15 juli t/m 26 augustus 2022 

 

 

Lestijden AMG 2021-2022: 
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 
 

 

 
 

 
 
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) 
 

 

https://webmail.ambelt.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ambelt.nl
mailto:voorletter.achternaam@ambelt.nl
http://www.ambelt.nl/
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Theorie kan ook leuk zijn! 
door Ricardo Heerink, groepsleerkracht Horeca/Groen 
 
 

Om de week geeft meneer Middelveen op de woensdag 
aan de Horecaklas de theorielessen van koken. Dit keer 
had hij voor onze toppers een speciale les georganiseerd. 
Passend bij o.a. het hoofdstuk 'Schaal- en schelpdieren'. 
Meneer Middelveen weet ongelooflijk veel over deze 
zeedieren, hoe dit klaargemaakt moet worden en kon het 
vandaag ook allemaal laten zien. Leerlingen konden 
structuren voelen, tanden van de zeebaars aanraken en 
zelfs een oester proeven. Niet iedereen ging deze laatste 
uitdaging aan, maar één van onze helden liet zich niet 
kennen en ging er voor! Een spannende, gezellige maar 
zeker ook leerzame les die ze niet snel zullen vergeten.  

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
       
 

 
 

 

Vakoverstijgend  
Door Jan Glorie en Emmy Stolwijk 

Bij techniek werken we soms vakoverstijgend. Dit 
betekend dat wanneer bijvoorbeeld een leerling Mobiliteit 
heeft gekozen hij vaak ook in aanraking komt met 
bijvoorbeeld Fietstechniek. Maar ook een leerling van 
hout kan leren lassen, en andersom. Doordat wij met de 
lokalen van de verschillende technische richtingen bij 
elkaar zitten, kunnen we vakoverstijgend werken. En dat 
werkt! 

         
Julian is hier bezig aan een houten deur. Deze is door Tim 
al geplamuurd en geschuurd. Julian zet de deur keurig in 
de grondverf. Maar op de foto ernaast leert Julian iets 
over de fiets. 
Rechts is Jeffrey bezig om een nieuwe derailleur aan de 
fiets te monteren en alle kabels te vervangen. Dat is een 
stuk lastiger. Gelukkig heeft hij dat vaker gedaan. Hij is er 
al heel goed in! 

Herfst-Recept 
Door Johan Middelveen, vakleerkacht Horeca 

 
 

Eet smakelijk! 
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PBS Leerlingenraad 
door Robin Kanters, Time out en  
          Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/CKV  
 

 
 

We zijn weer begonnen met de leerlingenraad en ik wil u 
graag onze leden voorstellen. Het is goed om te zien dat 
we nu uit elke klas een vertegenwoordiger hebben.  
AMG A   Jayden (reserve Rowan) 
AMG B   Ykari (reserve Yannick) 
AMG C   Rosalique 
AMG D   Joey 
Winkel  Lars 
Horeca   Justin (Milan) 
Techniek  Joshua (reserve Steven) 
 
We hebben dit jaar ook andere collega erbij en dat is 
Robin Kanters. Wij gaan samen zorgen dat ook dit jaar 
weer mooie punten gaan bespreken en tot mooie 
uitkomsten gaan komen.  
 

Stal de Worp 
door Cor van Beesten, praktijk kinderboerderij 
 

We zijn weer begonnen na een fijne vakantie. Het voeren 
en het uitmesten is natuurlijk gewoon doorgegaan in de 
vakantie. Gelukkig zijn er altijd wel weer een paar 
leerlingen die willen komen helpen in de vakantie. 
De lammeren zijn verkocht en ook 2 oude schapen zijn 
weggedaan. Deze waren 8 jaar en voordat je er veel 
kosten aankrijgt kan je ze beter weer inwisselen voor een 
paar jongere. We hebben nu nog 2 schapen en dat is 
genoeg. We hebben 4 geiten aangehouden en die lopen 
inmiddels bij de bok. 
De jonge kippen zijn ook gaan leggen en we hebben nu 
dan ook eieren genoeg. De ganzen hebben samen ook 
jongen gekregen die we handtam aan het maken zijn.  

 
We moeten nu nog een aantal vogels weg doen, ook veel 
jongen gekregen dit jaar, en dan zijn we op sterkte. 
Er zijn 2 nieuwe konijnen bijgekomen, Duitse reuzen, 
pracht konijnen. Er is een weilandje met tunnels en een 
huisje gemaakt samen met de kinderen, en hier lopen ze 
in. 
Ook de schuur krijgt een verfbeurt van één van onze 
leerlingen. Al met al lekker bezig.   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Marlin 
 

 
 

Helaas heeft Cor van Beesten deze prachtige pony Marlin 
eind september in moeten laten slapen nadat ze zichzelf 
ernstig verwond had. Er waren veel leerlingen gek met 
haar dus het verdriet was dan ook groot. 
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Arrivederci! 
door Ricardo Heerink, groepsleerkracht Horeca/Groen 

   
 

 
Op de valreep, vlak voor de herfstvakantie, heeft onze 
topchef Antonio Mestebeld afscheid genomen van de 
Ambelt. Na een slordige 13 jaar op de Ambelt gaat Antonio 
met pensioen. De personeelsruimte was gezellig 
aangekleed met prachtige plaatjes van weleer. Rond een 
uur of 3 begon José met een speech om Antonio te 
bedanken voor zijn tomeloze inzet. Daarna kwam er een 
oud leerling genaamd Laurence Folson (inmiddels 22 jaar) 
naar voren om een paar mooie woorden te speechen. Een 
prachtig stuk, waar veel mensen behoorlijk van onder de 
indruk waren, waaronder de master himself. Vervolgens 
ging de vlam onder de barbecue, en kon men genieten van 
een mals stukje vlees of van de culinaire hoogstandjes van 
Johan Middelveen, de opvolger van Antonio. Het was een 
mooi afscheid met een paar gezonde borrels. Di Antonio, 
geniet van je welverdiende pensioen. Arrivederci, ciao! 
 

 
 
 
 

 

Ter nagedachtenis 
door Emmy Stolwijk, vakleerkracht Techniek, Hout en Metaal 
 

Op 7 april 2021 is Saskia Rozendal overleden. Saskia was 
een collega van ons. Zij was ib-er op de link-en schakel 
afdeling. Saskia is overleden na zeer kort ziek te zijn 
geweest. 
Het plan was om ter nagedachtenis aan Saskia een boom 
te planten op Herfte. Werken op de Ambelt was voor 
Saskia het uitvoeren van haar passie. 
Woensdag 27 november hebben we dit met collega’s en 
Leon, de man, en Jinte, dochter, en vader van Saskia 
gedaan. Er is een mooie Prunus op ons schoolterrein 
geplant.  

 
 
 

Afscheid… 
door Annelies Jansen 
Na ruim 43 jaren op de Ambelt gewerkt te hebben, heb ik 
besloten om vervroegd met pensioen te gaan. Op woensdag 29 

september heb ik afscheid genomen. 
Mijn Ambelt-carrière ben ik begonnen op Herfte op 1 
september 1978 als klassenassistente in het SO bij Dhr. van der 

Worp en later bij Dhr. van Voorst. Na een jaar of 8/9 kreeg ik 
een eigen groep in het VSO op Herfte en een jaar later werd de 
Oosterenk geopend, waar ik een VSO groep richting Groen 

mocht aansturen. De samenwerking met de Groene Welle 
(huidige Zonecollege) was snel gerealiseerd en vele jongeren 
hebben op deze wijze een MBO 2 opleiding kunnen afronden. 
Tussendoor ben ik ook nog drie jaar in de vestiging in 

Westenholte geweest, maar daarna weer teruggekeerd naar de 
Oosterenk. Zes jaar geleden werd er gereorganiseerd en kwam 
ik weer op Herfterlaan terecht. 

In de loop der jaren veel veranderingen, heel veel 
veranderingen. Veelal positieve veranderingen. Niet alleen 
v.w.b. leerlingen en collega’s, die komen en gaan, maar met 

name inhoudelijk. Leerlijnen werden vast gesteld, wettelijke 
verplichtingen werden doorgevoerd, ontwikkelingsplannen 
werden opgesteld, Passend Onderwijs, werken met portfolio’s, 

coaching, reflectie, etc. etc. Zo geleidelijk aan zijn we steeds 
meer school geworden met bij behorende administratieve 
taken, die soms verzwarend werken. Oftewel . . . 
administratieve “bende”, waar menig collega onder gebukt 

gaat. 
Het gaat in eerste instantie om de leerlingen en dat mogen we 
niet vergeten. Daar heb ik ooit voor gekozen en dat is voor mij 

al die jaren het belangrijkste geweest. De leerling, en niet te 
vergeten de samenwerking met ouders, collega’s en proberen 
gestelde doelen te halen met alle middelen en materialen die 

we in huis hebben. Een positieve benadering (PBS), kijken en 
luisteren naar de leerling, wat wil hij/zij, wat willen ouders, wat 
is realistisch en haalbaar en wat is er voor nodig? In de loop der 

jaren ben ik er achter gekomen welke aanpak voor mij en de mij 
toevertrouwde leerlingen het beste werkte. PBS is mij op het lijf 
geschreven; respect, veiligheid en verantwoordelijk. Dat in 

combinatie met rust, begrip, consequent handelen en denken in 
mogelijkheden. En bovenal Plezier. 
Woensdag 29 september hebben we, onder het genot van een 
hapje en drankje, in het bijzijn van vele oudgedienden, afscheid 

van elkaar genomen.  

Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn Ambelt-carrière en 
ben blij dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen. Iedereen 
bedankt voor de samenwerking, je aanwezigheid tijdens mijn 

afscheid, de mooie (geschreven) woorden en de vele cadeaus. 
Het gaat jullie goed! 

 
Tinus zorgde ervoor dat Annelies wel met pensioen móest gaan! 😉  
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Kerstmarkt 

door Emmy Stolwijk, vakleerkracht Techniek, Hout en Metaal 
 

15 december van 16.00-19.30 uur is er weer een 
kerstmarkt! Uiteraard zijn we nog afhankelijk van de 
eventuele maatregelen die genomen worden inzake 
corona, maar de voorbereidingen zijn weer in volle gang.  
Uiteraard is de kerstmarkt buiten op ons prachtige terrein 
en er zullen kramen zijn met werkstukken van leerlingen 
maar er wordt ook aan de innerlijke mens gedacht: 
Broodje hamburger, patat, oliebollen zullen er zijn. Tevens 
is er een loterij waar vele mooie prijzen gewonnen kunnen 
worden.  
 
Door alle leerlingen wordt een bijdrage geleverd. Links is 
Jarno tijdens een techniekles bezig met een eigen idee. 
Rechts is Joshua aan het werk tijdens zijn houtlessen.  
 

    
 
 
Door de leerlingen uit Schakel 1 wordt er tijdens de hout-
les al druk gezaagd en geschuurd voor de kerstmarkt.  Er 
worden mooie bakjes gemaakt! Ook zijn we bij ATC bezig 
met het uitzagen van kerstfiguren met de decoupeerzaag. 
Komende weken worden er nog andere werkjes opgepakt.  
Geschreven door Tom en Bruno, Schakel 1 
 

   
 
 
Dus zet vlug in de agenda:  
 

Kerstmarkt  

Herfterlaan 39  
15 december, 16.00-19.30 uur 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verbinding 
door Jan Oord, groepsleerkracht AMG D 
 

 
Op donderdag 23 en vrijdag 24 september j.l. waren de 
studiedagen voor de teams van de AMG- en 
Link/Schakelafdeling. 
Het doel van deze 2 daagse was verbinding, het in contact 
brengen met en het leren van elkaar. 
Ondanks alle beperkingen door de coronaregels , wist de 
organisatie een uitdagend, inspirerend en motiverend 
programma te presenteren. Een compliment voor de 
collega’s die deze uitdaging aangenomen en uitgevoerd 
hebben. 
De afwisseling van diverse activiteiten zorgde ervoor dat 
collega’s op een veilige manier met elkaar in gesprek 
gingen, aan opdrachten werkten.  De verbinding en de mix 
tussen diverse teams verliep zo op een heel gewone, 
ongedwongen manier.  
 

 
 

Uiteraard was er ook gezorgd voor de afwisseling met 
ontspanning, waarbij het nodige stof werd gehapt en de 
collega’s die altijd willen winnen met spellen, dit ook waar 
wisten te maken. 
Heb je voor zo’n doelstelling dan studiedagen nodig? 
Achteraf kunnen we stellen dat dit zeker nodig is. Door de 
drukte van alle dag kom je hier normaal niet aan toe terwijl 
je toch op hetzelfde terrein werkt, leerlingen probeert te 
helpen die extra hulp nodig hebben in hun jonge leven, 
klaar staat voor deze kwetsbare doelgroepen. 
Als het onderlinge gevoel van waardering, bewondering en 
steun zo wordt vergroot, komt dit ten goede van het 
pedagogisch klimaat wat uiteraard in het belang is van de 
leerlingen. 
Zo werden het zeer waardevolle dagen, waar er hopelijk in 
de toekomst nog meer van zullen volgen. 
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Foodtruck 
Door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/CKV 
 

Zoals u wellicht nog wel weet hebben we deze keet 
vorig jaar gekocht als afdeling en gaan we samen 

met leerlingen en collega’s deze ombouwen tot een 
echte foodtruck. 

 
Het uiteindelijke doel is dat er op dit terrein een 
foodtruck komt te staan die multifunctioneel 

inzetbaar is. (denk hierbij aan verkoop snacks en 
frisdrank op het schoolplein en inzetbaar bij 
activiteiten zoals de sportdagen, kerstmarkt enz.)  

We zijn nu bezig om alles eruit te slopen en te 
zorgen dat we weer kunnen gaan opbouwen. Zo 

moet er nieuwe dak bekleding op en van binnen 
moet alles worden aangesloten en opnieuw worden 
ingericht. 
 

   

Schooldiploma 
Uitstroomprofiel Arbeid 
door Helma Kalter-Uelderink, intern begeleidster  
 

 
 
Er is mooi nieuws! Leerlingen die uitstromen naar 

arbeid hebben dit schooljaar voor het eerst de 
mogelijkheid een schooldiploma te halen. Er is 
namelijk een wet aangenomen in januari 2021 

waarin dit bepaald wordt. Zo krijgen ook de AMG 
leerlingen de kans toe te werken naar een diploma 

en kunnen ze de vlag uit hangen als ze dit gehaald 
hebben. Iets om trots op te zijn. Om dit diploma te 
halen verzamelen leerlingen bewijsstukken in hun 

portfolio. Hiermee tonen ze aan te voldoen aan de 
exameneisen die gesteld zijn. Wanneer leerlingen 
niet voldoen aan de exameneisen ontvangen ze 

een verklaring. Het diploma geeft geen toegang tot 
een vervolgopleiding. Het is wel een bewijs voor 

toekomstige werkgevers dat deze leerling beschikt 
over bepaalde kennis en vaardigheden wat hem 
een waardevolle werknemer maakt. We gaan dit 

schooljaar voor het eerst met een aantal leerlingen 
toewerken naar dit diploma. De mentor zal dit met 

ouders/verzorgers en de betreffende leerlingen 
bespreken. 
 

 
 
 

 
 

Amaryllisbollen actie 
door Cor van Beesten, praktijk kinderboerderij 
 

Gelukkig mochten we dit jaar weer de bollenaktie 

doen. Vorig jaar kon dat niet i.v.m. Corona, maar nu 
dus wel weer. Alle afdelingen van de Ambelt 
mochten en konden hieraan meedoen. 

Het geld dat ermee verdiend wordt is bestemd voor 
de klassen om bijvoorbeeld schoolreisjes mee te 

financieren of iets leuks te kopen voor de klas. 
De leerling verdient per verkochte bol € 2,- voor de 
klas. Het is mooi om te zien dat er in totaal ongeveer 

6500 bollen zijn verkocht. Dit is de totaalopbrengst 
van alle afdelingen samen.  
Alle bollen zijn inmiddels ingepakt door de 

afdelingen AMG en Link-Schakel en het S.O. en 
kunnen snel thuis verwacht worden. 

 
 

 

 
 
 

Bijdrage van Mary-Anne AMG C voor deze nieuwsbrief 
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Workshop Goochelen - Cultuur 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/CKV 
 

We hebben onze eerste workshop goochelen gehad. 

We hebben trucjes geleerd en we hebben ons echt 
verbaast hoe sommige trucjes werken….? 
 

 

   

 
 

 

Kringloopwinkel als vakles  

door Sanne Steenbergen, vakleerkracht Winkel/logistiek 

 

Met de leerlingen uit de klas Winkel/logistiek gaan 

we elke week naar een kringloopwinkel in Zwolle 

Zuid. Elke dinsdagmorgen van 9.00-11.30uur gaan 

wij met een groepje leerlingen daar naartoe. Hier 

voeren wij verschillende werkzaamheden uit en 

werken wij aan onze arbeidsvaardigheden. Wij gaan 

elke week met veel plezier hier naar toe!  

Jesse, Hailie, Rustam en Romy 
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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.  

 
 
 

 
 

Workshop ‘tekenkleurplaat’ 
door Hanneke Boeve, vakleerkracht Bevo/CKV 
 

We hebben voor een paar leerlingen een try-out 

gehad voor het tekenen in kleurplaten. Zo moesten 
ze een draak in een contour van een prinses tekenen 
en in een contour van een draak een prinses. Hier 

kwamen hele leuke resultaten uit. Kijk ook eens op: 
www.tekenkleurplaat.nl 
  

  
 

 
 
 
 
 

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? 

 
 
 

 

 

 
 

Van alle markten thuis… 
Door Emmy Stolwijk, vakleerkracht Techniek, Hout en Metaal 

 
Met enige regelmaat wordt er een band opgepompt, 

geplakt of remmen afgesteld voor leerkrachten of 

medeleerlingen. Dit is een mooi leerproces voor onze 

leerlingen. De ene keer zijn ze aan het werk met auto’s, 

dan weer met de nieuwe foodtruck. Vorige week kwam er 

een ouder echtpaar het schoolterrein op fietsen. Het 

stuur van de meneer zat los, of er iemand was om dit 

even vast te draaien. Nou, daar draait Marius zijn hand 

niet voor om. Binnen vijf minuten kon de fietstocht weer 

voortgezet worden. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Corona 
 
Huidige corona maatregelen nog even op een rijtje  
-Bij corona gerelateerde klachten laat je je testen. Bij een 
negatieve test (en voldoende herstel) kun je weer naar 
school. Als er niet getest wordt, ben je weer welkom als je 
24 uur klachtenvrij bent.   
-Er is geen mondkapjesplicht meer en de anderhalve 
meter is losgelaten.  
-Ben je niet gevaccineerd, dan wordt gevraagd om twee 
keer per week een zelftest te doen. Dit is dus vrijwillig.  
-De maatregelen gelden voor medewerkers en leerlingen.  
  
De Ambelt volgt de richtlijnen van de rijksoverheid.  
 
Later deze week zal, indien nodig, een update volgen voor 
wat betreft de richtlijnen. 
 

 

 

 

http://www.ambelt.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/

