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 AGENDA   

 1 maart Kunstbende  

 4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie  

 18 en 19 maart IVIO examens VSO 2  

 29 maart Rapport  

FEBRUARI 
2019 

NIEUWS UIT HELMOND 

SO 1 NAAR HET ANNA THEATER 

IEORG IDUR! 
 
Op woensdag 30 januari was het eindelijk zo ver. Na een 
goede voorbereiding over de voorstelling in de klas zijn we 
met SO1 naar de voorstelling ieorg idur geweest in het Anna 
theater. Dit was voor veel kinderen heel spannend, want ze 
waren nog nooit naar een theater geweest. We zaten op de 
laatste rij, helemaal bovenaan. Daar konden we het heel 
goed zien. 
 
Het verhaal ging over een buurman en een buurvrouw. De 
buurvrouw had een schildpad, Rudi, en ze vroeg aan de 
buurman of hij een goede tip had om Rudi te laten groeien. 
De buurman, die stiekem verlieft was op de buurvrouw, 

wilde haar heel graag helpen om een goede indruk op de 
buurvrouw te maken. Hij leerde haar een toverspreuk:  
IEORG IDUR! Dit moest ze een paar keer per dag zeggen 
tegen de schildpad. Om de paar dagen ruilde de buurman 
de schildpad om voor een grotere. Tot de buurvrouw het 
doorhad! De buurvrouw werd gelukkig niet boos, maar vond 
het heel lief van de buurman. Ze leefden nog lang en geluk-
kig samen! 
 
En wat betekent nou die toverspreuk? Lees hem maar eens 
van achter naar voren... dan weet je het! De kinderen  
hebben genoten van de voorstelling. Ze mochten reageren, 
en dat gebeurde ook spontaan. Een uurtje op je billen zitten 
is wel heel moeilijk... maar… ook dat is GELUKT! 

Naast sporten en spelen, is lezen erg 

belangrijk. Een goede taalbeheersing 

is de basis voor zelfstandigheid en een 

gezonde levensstijl. Met Scoor een 

Boek! willen wij, in samenwerking met 

Bibliotheek Helmond-Peel en  

Helmond Sport, de leerlingen stimule-

ren met plezier te (blijven) lezen. In de 

komende 10 weken gaan de groepen 

5 en 6 zoveel mogelijk boeken lezen. 

De leerlingen worden via videobood-

schappen aangemoedigd door  

Helmond Sport doelman Stijn van  

Gassel. 

 

Scoor een Boek! doorloopt drie fases. 

In week 3 start het project met de 

aftrap. Na 5 weken volgt de rust en 

bepalen we de tussenstand. Ten slotte 

klinkt medio april het eindsignaal en 

sluiten alle deelnemende scholen het 

project af met een sportieve afsluiting 

in het stadion van Helmond Sport. Het 

totaal aantal gelezen boeken wordt 

dan ook bekendgemaakt. 

 

Scoor ook thuis boeken! Het hele  

gezin kan mee scoren. Haal een Scoor 

een Boek!-poster bij de klantenservice 

in de Bibliotheek. Verdien zoveel  

mogelijk doelpunten door extra te 

(voor)lezen. Heel eenvoudig, lees thuis 

een boek, krant of tijdschrift, dan  

verdien je een punt (een voetbalstic-

ker). Je maakt kans op wedstrijdkaar-

ten van Helmond Sport voor het  

gehele gezin. 

 

Er kan zelfs gescoord worden in de 

bieb! Kom gratis lezen en bewegen in 

de Bibliotheek in onze Scoor-week. 

Spelers van Helmond Sport dagen 

kinderen uit voor een potje voetbal en 

lezen voor uit sportieve boeken.  

Inschrijven kan via:   

https://helmondpeel.op-shop.nl/ 

SCOOR EEN BOEK! 

https://helmondpeel.op-shop.nl/
https://helmondpeel.op-shop.nl/
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FEBRUARI 

2019 

NIEUWS UIT HELMOND 

TEKENFUND EN CARNAVAL 

Alle leerlingen van het 

SO en VSO hebben de 

afgelopen weken hard 

gewerkt aan het 

maken van een  

portrettekening. Deze 

tekeningen worden tentoongesteld in 

een digitaal museum waarvan alle leer-

lingen een eigen inlogcode hebben 

ontvangen. Met deze code kunt u in de 

webwinkel spullen kopen met de  

portrettekening van uw kind. De op-

brengst van deze verkoop gaat naar SOS  

Kinderdorpen. Deze mooie tekeningen 

zullen tijdens de carnavalsviering ook 

gepresenteerd worden. 

 

We gaan dit jaar ook weer carnaval 

vieren. Dit vindt plaats op vrijdag 1 

maart en wordt gevierd in gemeen-

schapshuis ‘de Brem’ in de Rijpelberg. 

Leerlingen mogen op deze middag hun 

creatieve kunsten vertonen. Denk 

daarbij aan het zingen van een lied,  

dansen op muziek, toneelspelen, gitaar 

spelen of iets anders wat te maken heeft 

met jezelf presenteren. 

 

Ouders/grootouders/verzorgers zijn 

natuurlijk altijd welkom. Wij hopen u te 

zien op vrijdag 1 maart om te komen 

kijken naar onze kanjers van Zuiderbos. 

UITLEG OVER DRAGON CITY VAN DAVIS SO 3 
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NIEUWS UIT HELMOND 

HET HONDENLEVENTJE VAN JOEPIE 

Afgelopen periode hebben Joepie en juf Loes hard getraind voor het examen 

‘gedrag & gehoorzaamheid 2’.  Ook heeft Joepie een week bij juf Lotte mo-

gen logeren. Wat is hij verwend! Juf Lotte heeft heel goed voor Joepie ge-

zorgd en hij kwam helemaal vrolijk en gelukkig thuis. Een paar dagen later 

moest Joepie al op voor zijn examen. Joepie en Loes 

waren allebei een beetje zenuwachtig. Ze wisten natu-

urlijk niet hoe het zou gaan, na een week niet oefenen. 

Joepie had er zin in en het volgen ging perfect… maar 

bij de andere oefeningen vond Joepie het leuk om Loes 

een beetje voor de gek te houden en eigenwijs te 

doen. Gelukkig was het net genoeg voor een diploma! 

 

Tijdens de koude winterdagen had Joepie geluk! Hij mocht binnen in het 

kantoortje liggen. Telkens wanneer iemand even naar het toilet moest, pikte 

Joepie hun stoel in! Wat hebben we gelachen! 

De temperaturen worden wat aangenamer en de dagen worden wat langer. 

Dat betekent voor Joepie meer crossen in de bossen, meer kuilen graven en 

meer rennen over de velden. Heerlijk! 

De voorleesochtend was leuk en grappig 

maar sommige kinderen vonden het saai 

maar sommige wel leuk ik vond het beetje 

leuk omdat ik hat niks te doen maar die 

boek was wel grappig en raar omdat het 

was over oma van die oma en die oma van 

die oma en nog een oma en die plaste in 

een hut maar die oma van die oma plaste 

in een ton volgens mij dan omdat ik niet 

weet hoe het heet does jaaaaaaaaaa maar 

de boek was wel leuk heeeeeeel leuk maar 

al ik al zij sommige kinderen vonden het 

heeeeeel saai maar dat heb ik al gezegd 

denk ik dan ik weet het niet zeker Dit was 

het voorleesochtend BYE 

 

Geschreven door Davis uit SO 2. 

Getekend door Iron (Sneeuwpret op 

Zuiderbos)  

DE VOORLEESOCHTEND 



 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | feb 2019 

FEBRUARI 

2019 
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TEKENINGEN OVER DE SNEEUW 
GEMAAKT DOOR LEERLINGEN UIT SO 1 
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2019 

IN DE MEDIA 

AUTISMEWEEK 2019  

Van 31 maart t/m 6 april organiseert de Nederlandse  

Vereniging voor Autisme (NVA) de Autismeweek 2019. Deze 

Autismeweek staat in het teken van autisme en werk.  

 

‘Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een  

bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Veel  

mensen met autisme beschikken over positieve eigenschap-

pen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het  

vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak 

waardevolle speciale interesses; onderwerpen waar zij alles 

van weten.  

 

Daarom brengt de Nederlandse Vereniging voor Autisme 

tijdens de Autismeweek 2019 een ode aan de passie en de 

sterke eigenschappen van mensen met autisme. Onze  

boodschap: Laten wij ons ook daar op richten en niet alleen 

op de dingen die hen minder goed afgaan. Uit onderzoek 

blijkt namelijk dat werk dat aansluit bij de passies van  

mensen met autisme, doorgaans de meeste kans van slagen 

heeft. 

Tijdens de Autismeweek zullen er in het hele land activiteiten 

plaatsvinden rondom autisme en werk. Hiermee wil de NVA 

werknemers met autisme en werkgevers dichter bij elkaar 

brengen. Door goede voorbeelden te laten zien, maar ook 

door alle partijen zoveel mogelijk informatie te geven over 

wat er nodig is om van werk en autisme een succes te  

maken.’ 

 

Bron: https://autismeweek.nl/. 

HET NIEUWE PUBERBREIN BINNENSTEBUITEN 

‘De puber. Voor veel ouders is het een  

ingewikkeld, ondoordringbaar soort 

mens. Maar is dat wel terecht? In de 

nieuwe uitgave van de bestseller  

Puberbrein wordt de puber van 2019 

helemaal binnenstebuiten gekeerd. 

Ideaal voor ouders die soms geen 

snars van hun kind begrijpen. 

Schrijvers en onderzoekers Huub Nelis 

en Yvonne van Sark proberen ouders, 

leraren en andere opvoeders al ruim 

twintig jaar bij te praten over pubers. 

Want: het jongerenbrein is dan  

misschien grillig, het is zeker niet  

ongrijpbaar.  

Tien jaar geleden schreven ze het boek  

Puberbrein Binnenstebuiten.  

Het werd een bestseller, verplichte kost op  

Pabo’s en een redmiddel voor veel ouders die 

het boek standaard op het nachtkastje hadden 

liggen. 

 

Maar die puber van tien jaar geleden, dat is een 

andere puber dan die van nu. Het brein mag 

dan nog wel precies hetzelfde zijn, de omgeving 

is in tien jaar flink veranderd. Reden genoeg 

voor een compleet nieuwe uitgave: Het  

nieuwe Puberbrein Binnenstebuiten.’ 

 

Bron: Eindhovens Dagblad, 14 februari 2019 

BIBLIOTHEEK 

https://autismeweek.nl/
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SINDY 

Ik werk als: Orthopedagoog, leerkracht 

VSO2 

Woonplaats: Wanroij 

Woon in huis met: mijn vriend Arno 

Hobby’s: Voetbal, skiën, lezen 

Beste eigenschap: Geduldig 

Minder goede eigenschap: Moeilijk 

kunnen kiezen 

Een hekel aan: Regen 

Bang voor: Spinnen 

Favoriete eten: Lasagne 

Favoriete muziek: Top 40 

Favoriete boek: Boeken van Suzanne 

Vermeer 

Favoriete film: Intouchables 

Favoriete website: www.netflix.com  

Favoriete plek: In de tuin in de zon! 

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuiderbos: 

Dat iedereen voor elkaar klaar staat!  

FLEUR VAN DE KERKHOF 
Ik woon in huis met: Mijn zusje Isa en 

mijn moeder  

Hobby’s: Zingen, dansen, afspreken, 

festivals 

Ik kan goed: Dansen  

Ik kan minder goed: Wiskunde 

 

Een hekel aan: Oneerlijke mensen, 

smak/eetgeluiden 

Favoriete eten: Kapsalon 

Favoriete muziek: Hiphop 

Favoriete film: Grease en LOL 

 

 

Favoriete website: Netflix 

Favoriete plek: Mijn kamer 

Ik vind Zuiderbos: Fijne school en 

behulpzame leraren 

IK MAG IK ZIJN 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

U MAG JIJ ZIJN 

PEGGY VAN DER WALLEN OUDER VAN FLEUR 
Woonplaats: Deurne 

Ik woon in huis met: Fleur, Isa, Woezel 

en Bowie en mijn vriend John is hier 

ook een paar dagen per week 

Tijdens schooltijd ben ik bezig met: 

Werken bij ORO als ambulant 

hulpverlener 

Mijn eerste herinnering aan school: 

Vooral leuk eigenlijk! Vriendschappen 

voor het leven gemaakt! 

Mijn leukste herinnering aan school: 

Op de basis en middelbare school 

toch echt wel de vrienden die het leuk 

maakten en een aantal leraren. Het 

echte leren begon ik pas leuk te 

vinden op de beroepsopleiding 

Van meester Rinus weet ik nog: Dat hij 

zo betrokken was en meer was voor 

de kinderen dan een leraar. Later ben 

ik met zijn vrouw gaan samenwerken 

en bleek mijn mening als volwassene 

nog hetzelfde als toen ik tiener was; 

nog steeds doe ik wel eens een 

beroep op hem voor advies 

Mijn leukste vak op school: Geschie-

denis op de middelbare school en 

drama en psychologie op de 

beroepsopleiding. 

Zuiderbos is voor mij: Een plek waar 

gekeken wordt naar wat Fleur kan ipv 

niet kan, een plek waar ze de rust 

ervaart om zichzelf te zijn en waar ze 

op een duidelijke en respectvolle ma-

nier met haar omgaan. Ze voelt zich 

op het Zuiderbos gehoord en wordt 

gezien 
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Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 

 

Redactie: 

Paulien Broos 

Daniëlle Govers 

Kim van Heerebeek 

Eefje van Buuren 

Janneke van Tuijl 

Sanne Hooijmaijers 

Loes van Stratum 

Fransje Kuijten 

Sanne Bertens 

 

Opmerkingen/suggesties graag mailen 

naar info@zuiderbos.nl met als 

onderwerp: ‘nieuwsbrief Zuiderbos’. 

 

Zuiderbos 

Postbus 2214 

5260CE Vught 

telefoon: 073-6847060 

 

Bestuurder: 

Liesbeth van den Oever 

 

Vught 

Carillonlaan 3 

5261LT Vught 

 

Directeur: 

Els van Rosmalen 

 

Veldhoven 

Platanenlaan 26b 

5507 MD Veldhoven 

 

Directeur: 

Mark Oldenburg 

 

Helmond 

Brevierpad 34 

5709 AD Helmond 

 

Directeur: 

Mark Oldenburg 

 

www.zuiderbos.nl 

info@zuiderbos.nl 


