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HELMOND 

 AGENDA   

 21 t/m 25 januari TOA-toetsen VSO  

 23 januari Voorleesontbijt SO  

 28 januari t/m 8 februari CITO SO  

 5 en 6 februari  IVIO toetsen VSO 2  

 18 februari Studiedag, alle leerlingen vrij  

JANUARI 
2019 

NIEUWS UIT HELMOND 

 NAAR HET SINTERKLAASKASTEEL VAN HELMOND SO 1 

Wat een geluk! Wat een eer! We mochten weer!  
Weer naar het sinterklaaskasteel van Helmond, de officiële slaapplek 
voor Sint-Nicolaas! 
Voor sommige leerlingen was het de eerste keer dat ze een bezoek 
brachten aan het prachtige kasteel, voor anderen was het een feest van 
herkenning.  
Het bezoek begint altijd met wachten... Gelukkig zijn er dan al pieten die 
een praatje met je maken en kun je Americo al zien.  Zo jammer dat je 
hem niet mocht aaien. Al snapte iedereen dat wel, want de hele dag 
kinderhandjes aan je lijf, tja, daar word je niet blij van.... Gelukkig  
konden we ons ook vermaken met wat spelletjes: kegelen en vier op een 
rij en een soort dokter Bibber. Maar dat wachten maakt het echte  
bezoek wel spannend... We gingen klaar zitten en samen zingen en dans-
jes/kunstjes doen, werden getrakteerd en toen... ja!!! Eindelijk, we 
mochten naar binnen.  
Duizendenpakjes, heel veel pieten, een slapend pietje op de reling, de 
Postpiet, de pietenslaapkamer, de bakpieten, de pietenschool, de inpak-
pieten, de spekjespiet, we hebben ze allemaal gezien! De ene nog leuker 
dan de andere. Maar het gaat natuurlijk om sinterklaas... Wat een prach-
tige slaapkamer heeft hij! En wat een aardige man is hij toch! We moch-
ten bij hem in de slaapkamer, hoe cool is dat! Wij vonden het super! 
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SINTERKLAASVIERING IN HET SO DEEL 1 
SO 1 

SINTERKLAASVIERING 
DEEL 2 

De aanloop naar 5 december was spannend. Want sinterklaas komt in SO 1.  
Vooral groep 3 leerlingen hadden veel vragen. Maar op het moment dat hij binnen 
kwam zat groep 3 op hun gemak en vonden juist de kinderen van groep 4 het reuze 
spannend. 
Wat weet hij van mij? Sta ik er wel in? En gelukkig……. Hij was niemand vergeten. Hij 
wist precies wie hard kon werken, goed kon knutselen, rekenen enz.  De Gluurpie-
ten hadden het voorwerk weer prima gedaan. En de 2 Pieten die erbij waren had-
den ons enorm verwend met heerlijke pepernoten. Het was dus weer een gezellig 
bezoek. Tot volgend jaar weer Sinterklaas? 
Groetjes van alle leerlingen uit SO1. 

HET HONDENLEVENTJE VAN JOEPIE 

Joepie! Een nieuw jaar!! Na de vakantie had Joepie 
weer heel veel zin om naar school te gaan. Wat had 
hij de kinderen gemist! 
De vakantie was heel fijn. Joepie is gaan logeren bij 
een ander hondje en is heel veel naar de bossen 
geweest. Met kerst kreeg hij een heel lekker bot als 
toetje. Smullen! Hij had het bot binnen een uurtje 
helemaal op! Thuis heeft hij lekker liggen chillen op 
de stoel en op de bank. Wat eigenlijk niet mag, 
maar Joepie is eigenwijs en probeert het telkens 
opnieuw! 
Joepie heeft volgende week examen voor gedrag & 
gehoorzaamheid 2. Super spannend, hij hoopt dat 
hij zijn diploma gaat halen! 
Joepie heeft ook in de krant gestaan als ‘Helmonder 
van de week’! Wat leuk, iedereen was super trots 
op Joepie! Hebben jullie het artikel ook gelezen? 
 
Het artikel staat ook online: 
https://indebuurt.nl/helmond/helmonders/
helmonder-van-de-week/schoolhond-joepie-van-
het-zuiderbos~58686/  
 
Joepie heeft ook in school weer veel lol gemaakt. 
Bij de kerstviering mocht hij in de klas zitten, op de 
plek van Roy. Wat een grappig gezicht. En ook na 
de vakantie werd er direct veel met Joepie ge-
speeld. Hij mocht in de bolderkar. Hij geniet van 
alle aandacht! 

Sinterklaas en zwarte Piet waren op 
school. Ze waren in SO1 en SO2 ook 
SO3. De pieten strooiden (gave) peper-
noten en sinterklaas had zijn grote 
boek bij en bij iedereen las  hij een  
verhaal voor.  Het was een superleuke 
dag. We hebben ook Bingo gedaan met 
leuke cadeaus.  
 
Groetjes Ties (leerling uit SO2)  
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KERSTSHOW BIJ COPPELMANS 
SO 1 

Omdat de moeder van Rick bij Coppel-
mans werkt, waren we uitgenodigd om 
naar de kerstshow te komen kijken. We 
gingen dit al doen voor Sinterklaas, dan 
was het niet zo druk. We gingen in 
groepjes van 3 en reden om beurten 
naar de winkel in Deurne. Wat hebben 
we veel gezien! En elk groepje zag weer 
wat anders! Zo zagen we hele dure en 
mooie kerstbomen, maar ook goedko-
pe, kleine boompjes. En veel kinderen 
herkenden de kerstspullen: ze hadden 
heel veel dingen ook thuis! Sommige 
kinderen hebben wel een heel vol huis! 
 

Er was ook een groepje die genoot van 
de mooie engeltjes die ze gezien had-
den. Ook de glitters en de pracht werd 
bewonderd: mooie jurken, mooie koets 
en de sprookjesachtige sfeer. Gelukkig 
was er ook nog iemand die de techni-
sche kant bekeek: waar komt dat geluid 
vandaan? Hoe kan het dat er rook is? 
Waarom is het hier mistig? Kijk, daar! 
Daar staan de geluidboxen! 
 
De uilen werden ook bewonderd! Die 
zou iedereen wel willen hebben! Som-
mige kinderen wilden de grootste, an-
deren gingen juist voor de kleine uiltjes. 

En ook het fenomeen kerstdorpen werd 
herkend! Dat hadden ze echt ook al bij 
iemand thuis gezien! Maar zo veel! En 
zo mooi! 
 
Iedereen heeft genoten! Dank je wel, 
moeder van Rick! 

KICKBOKSEN BIJ MAACH 
VSO 1 

NAAR DE ONTDEKFABRIEK 
SO 3 

Op woensdag 19 december is VSO1 naar kickboksschool Maach 
gegaan. 
Wij zijn na de kleine pauze om 10:25 vertrokken met auto’s naar 
Maach. Daar zijn eerst gaan omkleden, toen was Sjef (de baas 
van de kickbokschool) schoon te maken. Iedereen was klaar met 
omkleden en we gingen aan de slag. 
We begonnen met knie heffen en met dekking, daarna zijn we 
bezig geweest met 1, 2 direct eerst met links daarna met rechts 
slaan. Vervolgens gingen we de handschoenen aandoen. Je 
moest in tweetallen gaan staan en daarna ging je met een trap-
kussen trappen. Daarna gingen we leren om hoeken te geven en 
toen hadden we nog 5 minuten en mochten we losgaan op een 
kickboks kussen en dat was de clinic voorbij.  
 
Geschreven door: BO uit VSO1  

We zijn met de trein naar de Ontdekfabriek gegaan (met 
de hele klas). 
Toen we aankwamen bij DE Ontdekfabriek gingen we een 
film kijken. 
Ging een groep naar de 
scraphoek en de andere 
groep ging bootjes  
maken.  
(groep 1: Jeroen) (groep 
2: Sander) 
Na een half uur wissel-
den de groepen om. 
Daarna konden de groep 
uit 3 activiteiten kiezen. 
Toen gingen we terug 
met de trein. 
 
Geschreven door een 
leerling uit SO3  
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STRIP OVER DE ONTDEKFABRIEK 
GEMAAKT DOOR IRON UIT SO 3 

VOORLICHTING OVER VUURWERK 
VSO 1 

HALT kwam lesgeven en uitleg geven op onze school. De les ging over wat is HALT, en 
hoe moet je omgaan met vuurwerk. Er werd gezegd dat HALT een soort bureau is 
waar kinderen onder 18 naar toe gaan als ze expres iets verkeerd hebben gedaan, 
bijvoorbeeld een bushokje slopen. Ook niet alleen dat, ook als kinderen geweld  
gebruiken kan je ernaartoe gaan. Over vuurwerk gebruik werd het meeste verteld. Er 
werd verteld hoe je het veilig kan gebruiken, een manier ervan is om te kijken of er 
mensen in de buurt zijn, want daar moet je natuurlijk voor uitkijken. Ook moet je op 
je eigen letten, dus zorg altijd dat er iemand in je buurt is, want als er iets fout gaat 
heb je altijd iemand bij je. We gingen ook een quiz doen, over vuurwerk gebruik, en 
we kregen een getekende foto te zien die gemaakt was op oud en nieuw, en moeten 
we de meesten fouten eruit halen, waarbij mensen niet veilig vuurwerk afstaken of 
het omgaan met de eigendom van de gemeente. 
 
Geschreven door: Devid VSO 1 
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SCHAATSEN 
SO 2 IN DE WANDELGANGEN 

 

Wij zijn gaan schaatsen. Het was heel leuk. 
Er zijn heel veel kinderen  gevallen. 
En sommige  kinderen hadden een zeehond om te leren 
schaatsen. Het was leuk om een keer 
Iet anders te doen dan blink. 
Leuk.  
 
Geschreven door een leerling uit SO2  

KERSTVIERING 

Op vrijdag 21 december was het weer tijd voor onze  
jaarlijkse Kerstviering. We hadden een fantastisch mooie 
dag op de planning staan met een speurtocht en een Kerst-
markt buiten bij de hoofdingang. Helaas hadden de  
weergoden andere plannen en moesten we de speurtocht 
aflassen en de Kerstmarkt naar binnen verplaatsen. 
 
Uiteindelijk mocht dit de pret niet drukken en hebben we 
het binnen hartstikke gezellig gemaakt. In elke klas konden 
ouders, broertjes/zusjes, opa’s en oma’s en andere belang-
stellenden zelfgemaakte knutselwerkjes kopen en een 
heerlijk kopje verse erwtensoep nuttigen. Er werden zelfs 
bij SO-2 live Kerstliedjes gezongen. De Kerstmarkt was  
supergoed bezocht en daar willen we iedereen dan ook 
hartelijk voor bedanken. Gelukkig was de Kerstmarkt niet 
alleen drukbezocht, maar waren alle kraampjes ook bijna 
helemaal uitverkocht. Met de opbrengst van maar liefst 
290 euro gaan we ons volleybalveldje bij school nieuw  
leven inblazen. Mocht er dan nog geld over zijn mogen de 
leerlingen zelf met ideeën komen en deze worden  
vervolgens besproken in de vergadering van de leerlingen-
raad. 
 
Via deze weg willen we alle ouders bedanken die geholpen 
hebben. En nogmaals bedankt naar alle mensen die de 
moeite hebben genomen om een kijkje te komen nemen 
op onze Kerstmarkt! 
Groetjes, 
Team Zuiderbos Helmond 

Een leerling uit SO2 beschrijft wat het woord muisarm betekent: 
'dat je net zo arm bent als een muis'. 
 
Een leerling is van mening dat zijn moeder toch echt een beetje 
moest gaan afvallen voordat ze op vakantie kunnen met het vlieg-
tuig. Reden: ‘In het vliegtuig moeten veel mensen, dan zit het erg 
vol, waardoor mama moet afvallen anders gaat het vliegtuig scheef 
hangen’ 

Hier bij Zuiderbos was een geweldige kerstmarkt en heel vrolijk 
ook.  Want de kinderen hebben mooie werkjes gemaakt en ze 
hebben er super hard aan gewerkt en op de gang stond een 
kraampje met heerlijke hapjes en heerlijke chocolademelk. Ie-
dereen wilde dat natuurlijk en natuurlijk ook de werkjes. De 
mensen wilde de werkjes kopen en natuurlijk papa’s en mama’s 
en iedereen genoot er echt van want dat is natuurlijk super leuk 
toch. 
Vonden jullie dat ook? 
 
Groetjes een leerling uit SO 1. 
 
 
Wij zuiderbos hadden een kerst markt.  
Hier kon je spullen kopen die de kinderen hebben gemaakt zo-
als: steren, armbandjes en dennenappels.  
je kon ook wat lekkers hallen bij het   
etenskraampje.   
Der was ook een optrede bij so2  
Die zongen een liedje.  
sommigen mensen gingen met  
vollen tassen naar huis.  
Iedereen vond het super leuk.  
  
  
Groetjes Zuiderbos 

STUKJES GESCHREVEN DOOR  
LEERLINGEN OVER DE KERSTMARKT 
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GRAAG AANDACHT VOOR 

ONDERSTEUNING BIJ ECHTSCHEIDING 

Een echtscheiding is een ingrijpende 

gebeurtenis is. Het staat maar liefst op 

plek twee van de meest stressvolle life-

events. Het is een grote verlieservaring 

en bij verlies hoort rouw. Er volgt een 

intensieve periode met veel verande-

ringen en emoties, zowel voor ouders 

als hun kinderen.  

 

Ondersteuning voor kinderen 

Een scheiding zorgt bij veel kinderen 

voor een gevoel van onzekerheid. Om 

kinderen een veilig en zeker gevoel te 

geven is het een goed idee om ze extra 

vaak positieve aandacht te geven. 

Spreek regelmatig en hardop uw waar-

dering uit voor de dingen die goed 

gaan, pak elke week een momentje één

-op-één voor een gesprekje of spelletje 

en doe regelmatig leuke activiteiten 

met elkaar als ‘nieuw’ gezin. Hiermee 

verstevigt u de ouder-kindrelatie. 

 

KIES-groep 

KIES (Kinderen In een EchtscheidingsSi-

tuatie) is een gratis spel- en praatgroep 

voor kinderen van gescheiden ouders. 

Er is een groep voor de onderbouw en 

een groep voor de bovenbouw. Via de 

IB-er van school of via het Regionaal 

Trainingscentrum kunt u uw kind opge-

ven voor deelname aan een KIES-groep. 

Kinderen leren beter omgaan met de 

situatie waarin zij verkeren, gevoelens 

beter te begrijpen en te uiten en wat ze 

kunnen doen wanneer ze vragen heb-

ben. De handtekening van beide ouders 

is noodzakelijk voor deelname. Voor 

meer informatie zie  https://

www.regionaaltrainingscentrum.nl/

jeugd-en-gezin/kies.  

OPEN DAGEN 
 

Gaat uw zoon/dochter na dit schooljaar naar de middelbare 
school, het mbo of hbo? Deze week en de komende weken zijn 
er open dagen bij veel middelbare scholen, mbo’s en hbo’s. 
Meer informatie over die open dagen kunt u vinden op de web-
sites van de verschillende onderwijsinstellingen.  

BIBLIOTHEEK 

ZEVEN KEER VALLEN,  
ACHT KEER OPSTAAN  

In Zeven keer vallen, acht keer opstaan deelt Naoki Higashida, een  
vierentwintigjarige man met een vorm van autisme, zijn gedachten en 
ervaringen.  
 
Van www.bol.com: ‘In korte en krachtige hoofdstukken beschrijft Higas-
hida zijn herinneringen aan school, opgroeien in zijn gezin, de opwin-
ding van reizen en de moeilijkheden van taal. Hij neemt de lezer mee in 
zijn hoofd, en maakt ze bewust van de -voor ons- doodgewone dagelijk-
se zaken. Zijn verhalen openen een venster in de geest van een inspire-
rende jonge man, die elke uitdaging met vasthoudendheid en een goed 
humeur tegemoet treedt. Hoe vaak hij ook valt, hij staat altijd weer op.’  

https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/kies.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/kies.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/kies.
http://www.bol.com
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Ondersteuning voor ouders 

Scheiden: Eén gezin wordt twee gezin-

nen. Er zijn veranderingen en gevolgen 

op vele gebieden. Blijven opvoeden 

tijdens een scheiding en erna is belang-

rijk, maar niet altijd gemakkelijk.  

 

Positief opvoeden voor gescheiden ou-

ders 

Het Regionaal Trainingscentrum biedt 

de cursus Positief opvoeden voor ge-

scheiden ouders aan. Bij het Regionaal 

Trainingscentrum kunt u zichzelf opge-

ven voor vier gratis bijeenkomsten. 

Deelname aan deze cursus met ouders 

die hetzelfde hebben meegemaakt kan 

ondersteunend en verhelderend zijn. 

Ouders leren over kinderen en echt-

scheiding, eigen emoties, conflicten 

hanteren en communicatie met de co-

ouder (ex-partner). Ex-partners worden 

niet bij elkaar in dezelfde groep ge-

plaatst.  

Voor meer informatie zie https://

www.regionaaltrainingscentrum.nl/

jeugd-en-gezin/

positiefopvoedenvoorgescheidenou-

ders.  

Villapinedo 

De website Villapinedo biedt digitale 

ondersteuning aan kinderen, ouders en 

professionals. Er zijn online forums, 

buddy’s voor kinderen en online cur-

sussen beschikbaar. Neem eens een 

kijkje op https://www.villapinedo.nl/. 

Of misschien is deelname aan de online 

cursus Scheidingsatlas iets voor u als 

ouder (nu nog gratis): https://

www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/

gezond-leven/roadmaps/youth/

scheidingsatlas-over-ouderschap-na-

scheiding/.  

IN DE MEDIA 

ZORGENPOPPETJES 
Op 23 november verscheen in het  
Brabants Dagblad een artikel over zor-
genpoppetjes op Zuiderbos. De Schijn-
delse huisarts Josephine de Hartog  
lanceerde samen met Verwenzorg  
zorgenpoppetjes op Zuiderbos in Vught.  
 
De zorgenpoppetjes zijn afgeleid van 
een traditionele Guatemalaanse  
legende. De Maya’s gaven hun kinderen 
al poppetjes als ze bang waren of last 
hadden van nachtmerries. De zorgen-
poppetjes van De Hartog en Verwen-
zorg zijn groter dan de traditionele en  
hebben een ritssluiting, waar kinderen 
hun zorgen daadwerkelijk in kunnen 
stoppen. De zorgen die kinderen in hun 
poppetjes stoppen, zijn heel divers;  

kinderen kunnen zich zorgen 
maken over een ziek familie-
lid, een enge droom, een  
overleden huisdier… De  
poppetjes kunnen dan steun 
bieden en de zorgen kunnen 
bespreekbaar gemaakt  
worden.  
 
Als u het artikel wilt lezen, 
kunt u op deze link klikken:  
 
https://www.bd.nl/den-bosch-
vught/dankjewel-lief-poppetje
-voor-het-opeten-van-mijn-
zorgen~aa69c9c0/.  

https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders.
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dankjewel-lief-poppetje-voor-het-opeten-van-mijn-zorgen~aa69c9c0/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dankjewel-lief-poppetje-voor-het-opeten-van-mijn-zorgen~aa69c9c0/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dankjewel-lief-poppetje-voor-het-opeten-van-mijn-zorgen~aa69c9c0/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dankjewel-lief-poppetje-voor-het-opeten-van-mijn-zorgen~aa69c9c0/
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Woonplaats:  
Lieshout 
Ik woon in huis met:  
Papa Wilbert, broer jan en Teun en ik 
en onze hond Mex 
Onder schooltijd ben ik bezig met:  
Ik werk 2 dagen in de week op een 
kinderdagverblijf op de BSO en op de 

dagopvang 0-4 jaar. De rest van de 
dagen verzorg ik het huishouden en ga 
ik vaak wandelen met de hond.  
Mijn eerste herinnering aan school:  
Samen fijn spelen op het schoolplein 
met al mijn vriendinnen en vriendjes. 
Van tikkertje spelen tot verstoppertje.  
 

Mijn leukste herinnering aan school:  
Met heel de school op schoolreis. Dat 
was altijd spannend maar ook heel 
gaaf.  
Mijn leukste vak op school:  
Gym en rekenen 
 

ELLY MOEDER VAN TEUN 

Ik woon in huis met:  
Mama, papa, 3x zussen 
Mijn hobby’s zijn:  
Telefoon, voetbal, tekenen 
Ik kan goed:  
Voetballen en tekenen 
Ik kan minder goed:  
Taal 

Ik heb een hekel aan:  
Opstaan van bed 
Mijn lekkerste eten is:  
Pizza 
Mooie muziek is:  
Confluzzled 
Een mooi boek is:  
Het leven van een loser 

Een mooie film is:  
Home alone 1,2,3,4,5 
De beste website is:  
youtube 
Een fijne plek is:  
Vliegveld 
Ik vind Zuiderbos:  
Leuk :) 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

DAVIS SO 2 

U MAG JIJ ZIJN 

JEROEN VAN DE WATERBEEMD 

Ik werk als:  
Leerkracht in SO 3 
Woonplaats:  
Helmond 
Woon in huis met:  
Sabina, Jelle, Pim en Luuk 
Hobby’s:  
Tennissen, hardlopen, barbecueën en 
gezellige dingen doen met vrienden. 
Beste eigenschap:  
Goed kunnen luisteren en lekker kun-
nen eten 

Minder goede eigenschap:  
Ben soms erg ongeduldig 
Een hekel aan:  
Liegen 
Ik ben bang voor: 
Oorlog 
Favoriete eten:  
Spareribs 
Favoriete muziek:  
Kensington 
Favoriete boek:  
Smokey goodness (super BBQ-boek) 

Favoriete film:  
Intouchables 
Favoriete website:  
Www.youtube.com 
Favoriete plek:  
Op de camping in de bergen. 
Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-
bos:  
Alle kinderen mogen zijn wie ze zijn en 
wij mogen op zoek gaan naar talenten 
van ieder kind.  

IK MAG IK ZIJN 
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