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HELMOND 

 AGENDA   

 2 t/m 13 oktober Kinderboekenweek  

 8 oktober Schoolfotograaf  

 10 oktober Info avond schoolverlaters SO  

 12 t/m 20 oktober Herfstvakantie  

 5 november Nationaal schoolontbijt  

 15 november Informatie ouderbijeenkomst  

SEPTEMBER 
2019 

NIEUWS UIT HELMOND 

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN! 
Het schooljaar is weer van start gegaan en dit keer met heel veel nieuwe leerkrachten.  

 

Welkom Daniëlle, Linda, Sharon en Anne. We hebben ook een stagiaire in SO4: welkom Pleun! Natuurlijk hebben we ook veel 

nieuwe leerlingen, welkom allemaal! Altijd spannend, naar een nieuwe school gaan, maar iedereen is goed gestart en heeft 

al met veel nieuwe dingen kennis gemaakt.  

 

Nieuw voor iedereen is dat we een vakleerkracht gym hebben: meneer Daan gaat 

met zijn stagiaire Roza de gymlessen verzorgen op woensdag. En we gaan natuur-

lijk ook nog gewoon verder met Natuurlijk Bewegen: extra bewegen buiten! 

 

Het SO is gestart met een nieuwe rekenmethode: PLUSPUNT. We hopen dat het 

voor alle leerlingen fijn is om hiermee te werken. 

 

SO1 heeft nog een kleine groep, we hopen dat dit snel gaat groeien. 

In SO2 hebben ze al een leuke buitenactiviteit gedaan tijdens een Blinkles. 

SO3 is samen met SO4 naar de Cacaofabriek geweest. 

VSO1 is verhuisd naar boven en VSO2 is nu ook vaak op de Jobfactory! 
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ZUIDERBOS IN SAMENWERKING MET JOBFACTORY 

Bij onze eerste lessen van Blink werken we aan het thema  
Oer-lang geleden.  
 
Tijdens de les over de ijstijd maakt SO2 kennis met de prehisto-
rische kunstwerken uit die tijd en mochten ze zelf een grotschil-
dering maken over een prehistorische gebeurtenis. Zie hieron-
der de prachtige prehistorische kunstwerken van de leerlingen 
zelf!  

BLINKLES SO2  

Vanaf dit schooljaar heeft Zuiderbos een plek binnen de Jobfactory aan de  
Engelseweg in Helmond. Studenten leren zowel in de klas als binnen ingerichte 
werkplekken om hun arbeidsvaardigheden te ontwikkelen.  
  
De afgelopen weken zijn de studenten gestart op de Jobfactory. De studenten 

zijn enorm enthousiast! In de klas krijgen zij verschillende vakken aangeboden zoals Nederlands, rekenen, burgerschap, en 
nog veel meer. Halverwege de dag wisselen de studenten de klas in voor een werkplek om daar in een nagebootste 
werksetting aan de slag te gaan. Op die manier kunnen zij hun arbeidsvaardigheden uitbreiden en aanscherpen, die zij 
vervolgens weer kunnen inzetten bij de externe stage. Er zijn verschillende werkplekken waar de studenten uit kunnen 
kiezen, namelijk de keuken, timmerwerkplek, productie en creatief. Sommige werkplekken sluiten aan op de profielen bin-
nen de Entree opleiding. Hoewel de studenten tijdens de praktijklessen ook een hele andere richting mogen kiezen dan dat 
zij hun profiel kiezen en stage gaan lopen. De afwisseling die de studenten hebben op de locatie van de Jobfactory bevalt 
hen erg goed.   
 

Op naar de externe stage en het diploma!  

SPONSORLOOP  

Op woensdag 18 september hadden we weer een  
sponsorloop. De kinderen hebben gerend, geskatet of 
gestept voor het goede doel. De opbrengst gaat naar 
Villa Pardoes!  
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SKOOLZONE 

Vanaf deze week start Skoolzone weer.  
   
Skoolzone is een digitale werkplek in de bibliotheek. Elke woensdagmiddag kun je hier terecht 
voor vragen over je werkstuk, boekbespreking of spreekbeurt. Om de week organiseren we 
een leuke workshop om jou wijzer met de computer om te laten gaan en te laten ontdekken 
welke leuke en creatieve dingen je op de computer kunt doen. Skoolzone is gratis  en bedoeld 
voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Iedere woensdagmiddag (behalve in de schoolvakanties) van 
14:00 uur tot 15:30 uur ben je welkom in de Skoolzone in de cursusruimte van Bibliotheek  
Helmond.  
 
Voor meer informatie en aanmelden: https://helmondpeel.op-shop.nl/?tags=45   

Binnen Zuiderbos college Helmond wordt sinds enkele jaren de Entree MBO1 opleiding aangeboden. Dit doen wij in samenwer-
king met het ROC Ter Aa Helmond. De leerlingen kunnen binnen een schooljaar de opleiding afronden. Voor het behalen van 
het diploma leggen zij zowel theorie- als praktijkexamens af. Voor de opleiding dienen de leerlingen een profiel te kiezen. Denk 
hierbij aan: Horeca, zorg/dienstverlening, techniek, groen, logistiek enzovoorts. 
   
Om hen een goede en onderbouwde profielkeuze te laten maken, maar ook de nodige persoonsontwikkeling en groepsbinding 
te verzorgen, is er sinds dit schooljaar voor de 1e periode het Carrousel ontwikkelt. Tijdens het 8 weken durend Carrousel biedt 
Zuiderbos college wekelijks een profiel aan en worden de leerlingen ondersteund in de groepsbinding en hun persoonlijke ont-
wikkeling. Tijdens het Carrousel werken wij onder andere samen met de BAASstichting. Oprichters Syl van Beek en Dulcia Evers 
fungeren voor ons al enkele jaren in de rol van gastspreker, trainer/coach en ‘sparringpartner’.  
   
“De BAASstichting is een stichting die met succes mensen begeleidt. We kiezen voor maatwerk en hebben verschillende ‘experts’ 
binnen ons netwerk. Hierdoor is de kans groot dat er altijd wel iemand is die bij je past en een antwoord heeft op je vragen. Die 

klik moet er ook zijn om een veilige omgeving te bieden. Dit is de basis voor resultaat.”  
  
Binnen het Carrousel heeft BAASstichting een voorname rol in de ondersteuning en het faciliteren van de persoonsontwikkeling 
(zoals, weerbaarheid, presentatie etc) en groepsvorming (zoals samenwerking, vertrouwen, veiligheid etc.) van onze leerlingen. 
Samen met Syl hebben wij een programma samengesteld voor de leerlingen binnen de Entree-opleiding.   
  
Vrijdag 23 augustus hebben we de eerste sessie gehad.  

NIEUWS UIT HELMOND 

BAASSTICHTING 

https://helmondpeel.op-shop.nl/?tags=45
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AFSLUITINGSAVOND  

“WAUW, GAAF!!!”  
   
De basisschoolverlatende leerlingen hebben in de laatste school-
week van het vorige schooljaar wel een hele mooie avond gehad. 
Zo vonden wij van Zuiderbos dat het tijd werd dat kinderen die de 
basisschoolperiode afsluiten ook een afsluitingsavond verdienen. 
En die hebben ze gehad!  
 
Zo zijn wij begonnen met een officieel gedeelte waarin de kinderen 
een echt certificaat hebben gekregen voor het afsluiten van de 
periode op de basisschool. Na het officiële gedeelte was het tijd 
voor een verrassing. Zo mochten alle kinderen mee in een stoet 
van hele mooie auto’s, zoals van Ferarri, Lamborgini, Audi en  
Lotus. Gaaf dus. Samen met de kinderen zijn we een mooie tocht 
gaan rijden. Eenmaal terug op school was er tijd voor een broodje 
hamburger en een hele hoop mooie verhalen van kinderen, ouders 
en de rijders.  
   
Ook volgend jaar gaan we een dergelijke avond organiseren. Heeft u, of kent u, iemand met een bijzondere auto, die het leuk 
vindt om mee te rijden, dan mag u dit aan Sharon of Jeroen laten weten. 

BEZOEK AAN DE CACAOFABRIEK 

Geschreven door Mart en Jarreth:  
 
‘We zijn naar de Cacaofabriek geweest en hebben daar een tag gemaakt! Dat is een soort logo van je naam. En dat is nog lang 
niet alles wat we dit schooljaar al hebben gedaan. Alle nieuwe lessen, leerkrachten en alles is net wat lastiger. veel is veran-
dert en dat maakt het elk schooljaar net een stukje leuker.  
 
Dit zijn foto’s van de cacaofabriek. 
 
Groetjes van SO3!’ 
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SOCIALE TEAMS HELMOND 
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IN DE MEDIA 

 

Ondersteuning nodig?    bel 14 0492  

 
Wie zijn wij?   
Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor jullie namens alle gezins- en jongerencoaches van de gemeente 
Helmond. We bestaan uit een team van 5 medewerkers: Bilal Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman en  
Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezins- en jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.   
 
Wat doen we?   
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien, gedrag van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 
jaar en hun gezinssituatie. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen, eten, regels, het bevorderen van wenselijk 
gedrag, nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met ongewenst gedrag, het versterken van de band of communicatie  
tussen ouders en kind/jeugdige, zelfstandig wonen etc. Naast bovengenoemde vragen kunt u ons benaderen voor andere 
vragen rondom zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over het inschakelen van gespecialiseerde hulpverlening, gezondheid, 
geldproblemen, problemen rondom scheiding, mantelzorg, vervoer, rouw en ga zo maar door. Wij zorgen er voor dat uw 
vraag, als wij deze zelf niet kunnen beantwoorden, bij de juiste persoon terechtkomt. 
   
Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor advies of om ergens over sparren bel ons vooral!   
 
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks   
 
Contactgegevens: 14-0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur)   
Meer informatie: www.helmond.nl/socialeteams  
  

‘In de nieuwe dramaserie Het A-Woord speelt Lies Visschedijk (Soof, Gooische Vrouwen) samen met Guy Clemens (De Zaak 

Menten, Doris) de ouders van de zesjarige Sam (Bart van den Berg). Gewoon een bijzonder kind, totdat het woord autisme 

valt. Het A-Woord is een herkenbare en hartverwarmende serie over familiebanden, opvoeden, maar vooral over de kracht 

van heldere communicatie.’ 

 

Het A-Woord is vanaf 2020 te zien bij de EO op NPO 1.  

 

Bron: https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/artikel/2019/09/lies-visschedijk-hoofdrol-in-nieuwe-eo-feelgood-dramaserie-het

-a-woord/.  

HET A-WOORD 

https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/artikel/2019/09/lies-visschedijk-hoofdrol-in-nieuwe-eo-feelgood-dramaserie-het-a-woord/
https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/artikel/2019/09/lies-visschedijk-hoofdrol-in-nieuwe-eo-feelgood-dramaserie-het-a-woord/
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MR 

Na een oproep om nieuwe leden te werven voor de ouderge-

leding van de MR, is er veel interesse getoond door ouders 

van leerlingen van de locatie Vught. We zijn blij met de vele 

aanmeldingen die we  hebben ontvangen. Alle geïnteresseer-

de ouders zijn benaderd en de procedure is in volle gang.  

 

Voor de locaties Veldhoven en Helmond is de MR nog op zoek 

naar ouders die interesse hebben om plaats te nemen in de 

oudergeleding van de MR.  

 

De notulen van de MR-vergaderingen zijn dit jaar terug te 

vinden op de website van Zuiderbos: https://zuiderbos.nl/

basisonderwijs-vught/de-school/documentatie. In de notulen 

kunt u lezen wat in de MR-vergaderingen besproken is.  

 

 

Op maandag 30 september staat de eerste bijeenkomst van 

de MR gepland.  

BIBLIOTHEEK 

KINDERBOEKENWEEK 

In de week van 2 tot en met 13 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van de 

Kinderboekenweek is Reis mee! Bij besteding van minimaal 10 euro aan boeken ont-

vangt u het boek Haaientanden van Anna Woltz gratis.    

 

‘Atlanta van elf heeft een waanzinnig plan: Ze wil in 24 uur rond het IJsselmeer fietsen. 

Voor de belangrijkste tocht van haar leven heeft ze twaalf boterhammen nodig, vier 

bananen, een nachtbeugel en kerstverlichting. Opgeven kan niet, dan gaat alles mis. Ze 

is pas net begonnen als ze keihard tegen de fiets van Finley knalt. Finley is even oud als 

Atlanta. Hij is vrolijk, grappig én mysterieus: Hij is weggelopen van huis, maar heeft 

niks meegenomen. In zijn zak zitten alleen twee haaientanden… Heeft Atlanta pech dat 

ze hem ontmoet, of juist geluk?’ 

 

Bron: https://www.kinderboekenweek.nl/uitgaven kinderboekenweekgeschenk/.  

https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
https://www.kinderboekenweek.nl/uitgaven/kinderboekenweekgeschenk/
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ROBBIN SO2 

Ik woon in huis met:  

Papa (Robbert), mama (Judy), broer 

(Sam) en hond (Ravi) 

Mijn hobby’s zijn:  

IJshockey, knutselen 

Ik kan goed:  

IJshockeyen, ik speel bij Eindhoven 

Kemphanen in de U10. 

 

Ik kan minder goed:  

Goed luisteren 

Ik heb een hekel aan:  

Mensen die schelden 

Lekkerste eten is:  

Pizza met tonijn 

Mooie muziek is:  

Pop muziek (Top 40) 

 

 

Een mooie film is:  

Jurassic Park 3 

De beste website is:  

www.spelletjes.nl 

Een fijne plek is:  

Thuis in de woonkamer 

Ik vind Zuiderbos:  

Leuk 

U MAG JIJ ZIJN 

JUDY MOEDER VAN ROBBIN 

Ik woon in huis met:  

Robbert (man), Sam, Robbin (onze 2 

zonen) en Ravi onze hond 

Tijdens schooltijd ben ik bezig met: 

Mijn werk, accountmanager bij Hoog-

land Medical 

Mijn eerste herinnering aan school:  

 

 

 

De kleuterklas, kappertje spelen met 

mijn vrienden. Ja, de haren gingen er 

echt af! 

Mijn leukste herinnering aan school:  

Het spelen met vriendjes en vriendin-

netjes 

Van juf Marina weet ik nog: 

 

 

 

Dat het bij haar in de klas altijd heel 

gezellig was 

Mijn leukste vak op school: 

Gym en toneel 

Zuiderbos is voor mij: 

De school waar Robbin geholpen 

wordt 

 

 

Een meisje uit SO1 moet haar fruit nog opeten. Ze heeft daar niet zo’n zin in. Ze loopt naar de juf toe en zegt:  
‘Ik heb het op en 100% zekerheid niet over de heg gegooid…’  
  
Met leerlingen van VSO2 maken we een uitstapje waarbij we onder andere gaan leren houthakken. Om de bijl goed vast te 
pakken is het nodig om te weten of iemand rechts of links is. Leerling van VSO2 reageert hierop met:  
‘Bedoel je dan met welke hand ik het hardste kan slaan?’ 
  
In SO1 wordt nagedacht over iets dat je kunt eten en wat begint met de letter ‘P’. Het was een beetje moeilijk en de leerling 

wilde een tip. De juf gaf aan dat het een ander woord voor friet was. Sommige mensen noemen friet pa… Paghetti!!!  
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