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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 23 t/m 27 september OPP gesprekken  

 27 september Activiteitendag  

 2 oktober Opening kinderboekenweek  

 3 oktober Ouderavond schoolverlaters  

 8 t/m 10 oktober IVIO examens praktijkonderwijs  

 14 t/m 18 oktober Herfstvakantie  

 24 oktober Ouderavond entree  

SEPTEMBER 
2019 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

WEEK TEGEN HET PESTEN 
Deze week (van 23 tot 27 september) is de nationa-

le week tegen het pesten. Ook in het SO wordt hier 

aandacht aan besteed. Iedere klas heeft actuele 

thema's voor zijn of haar klas. Gedurende deze 

week wordt hier extra aandacht aan besteed.  

 

In SO2 en 3 hebben ze een complimentenmuur. 

Hierop kunnen kinderen elkaar complimenten  

geven en laten ze zien waar ze een ‘ster’ in zijn. In 

SO1 zijn de kinderen bezig met het kijken naar zich-

zelf in plaats van naar de ander: ‘kijk in de spiegel’.  
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SEPTEMBER 

2019 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

ACTIVITEITENDAG SO EN VSO 

Op vrijdag 27 september vindt de jaarlijkse activiteiten dag plaats. Op deze dag zal het rooster er in elke klas anders dan nor-

maal uitzien. Sommige klassen zullen op pad gaan en een activiteit buiten de deur doen. In de middag zijn er workshops met 

verschillende onderwerpen. Wij hopen op een leuke dag voor iedereen. 

KINDERBOEKENWEEK SO 

Op woensdag 2 oktober openen wij met het SO de  

Kinderboekenweek op Zuiderbos. Het thema van de  

Kinderboekenweek dit jaar is: ‘Reis mee’. We zullen in 

deze periode extra aandacht besteden aan het lezen van 

boeken die in dit thema passen. Omdat we, sinds vorig 

schooljaar, samenwerken met bibliotheek Veldhoven 

zullen de boeken in de gangbibliotheek hier ook op  

afgestemd worden. 

NIEUWE BLINK THEMA’S SO 

In het SO zijn we gestart met nieuwe Blink thema’s. Tijdens de 

Blink lessen besteden we aandacht aan de vakken geschiede-

nis, biologie en aardrijkskunde op een thematische wijze. Zo-

wel de leerlingen als de leerkrachten vinden dit erg leerzaam.  

 

In SO1 is het thema Natuurspeurders in volle gang. We zijn op 

zoek gegaan naar insecten in het bos en bouwen een mieren-

hotel.  

 

In SO2 en 3 zijn de kinderen bezig met het thema Bijzondere  

bewoners. Binnen dit thema is er aandacht voor verschillende 

diersoorten op aarde en weetjes die hierbij horen.  

 

Op de gang hebben we een thematafel met boeken die horen 

bij onze thema’s, een weetjesmuur en laten we zien wat we 

gemaakt hebben. 
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SEPTEMBER 

2019 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

GYMLESSEN 

Helaas kunnen we dit jaar geen gebruik meer  

maken van onze oude vertrouwde gymzaal bij  

Severinus. Het is gelukt om twee goede alternatie-

ven in de buurt te vinden zodat ook onze leerlingen 

voldoende energie kwijt kunnen in de gymzaal.  

 

Op woensdag gymmen SO2, VSO1 en VSO2 in  

gymzaal de Messenmaker.  

Op vrijdag gymmen SO1, SO3, IL, VSO1 en VSO2 in 

gymzaal de Ekkerman. 

 

Wij gaan hier met de taxi naartoe en worden ook 

weer netjes teruggebracht.  

BIBLIOTHEEK SO1 

Afgelopen dinsdag was Martijn van Bibliotheek Veldhoven op 

bezoek in SO 1. Hij heeft door middel van een ‘kamishibai’ een 

verhaal voorgelezen. De kinderen zien een grote plaat door een 

‘vertelkast’, waarbij een verhaaltje hoort. Voor de kinderen erg 

leuk om op deze manier een verhaal te horen en het lezen te 

stimuleren. 

 

Komend jaar zal Martijn op dinsdag onze school bezoeken en 

heeft hij met iedere klas afspraken gemaakt voor activiteiten die 

het leesplezier bevorderen.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

SCHOOLGIDS SCHOOLFOTOGRAAF 

Op de website van Zuiderbos kunt u de schoolgids 

vinden. In de schoolgids is belangrijke informatie 

te vinden over onze school, de manier van werken 

en het vakantierooster. In het vakantierooster 

staan ook de studiedagen vermeld. Bekijk deze 

dus goed, zodat u niet voor verrassingen komt te 

staan. Let erop dat u, bij vrije dagen, het 

(eventuele) taxivervoer afmeld.  

Op woensdag 20 november zal er weer een schoolfotograaf 

op school komen. Verdere 

informatie volgt nog. We 

hopen op leuke plaatjes 

en knappe koppies. 
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SEPTEMBER 

2019 

GRAAG AANDACHT VOOR 

OPROEP LUIZENMOEDERS SO 

Wij zijn dringend op zoek naar ouders die ons een handje willen helpen met luizen plui-

zen. Voorheen was het zo dat er twee ouders waren die elke eerste woensdag (ochtend), 

na een vakantie, de SO kinderen checkten op luizen. Hier waren wij ontzettend blij mee. 

De kinderen van deze ouders zitten inmiddels niet meer op Zuiderbos, waardoor we 

geen luizencheck hebben op dit moment. 

 

Mocht u dit schooljaar een handje willen helpen? Mail dan uw reactie naar: 

f.kuijten@zuiderbos.nl  

IN DE MEDIA 

HET A-WOORD 

‘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/.  

MR 

Na een oproep om nieuwe leden te werven voor de  

oudergeleding 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 geïnteres-

seerde 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 vin-

den 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.  

mailto:f.kuijten@zuiderbos.nl
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/
https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
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SEPTEMBER 

2019 

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/.  

IN DE WANDELGANGEN 

In VSO1 speelde een van de leerlingen een spelletje op de laptop. Juf Ingrid deed mee en versloeg deze leerling in het spel, 

waarop de leerling hardop benoemde: ‘Oh nee, nu ben ik door juf Ingrid opgegeten.’ 

 

De kinderen kijken naar een aflevering van het jeugdjournaal waarin een kalfje geboren wordt. Een aantal kinderen reageren 

hierop met: ‘Iieeeeeeeeeuwww... wat is dat?’ Waarop een andere leerling antwoord: ‘Wat? Dat is heel normaal, hoor. Ik heb 

weleens een babyvarken uit de kont van de moeder gehaald!’ 

 

Een leerling in SO1 zegt: ‘Juf, mijn moeder heeft mijn oude nieuwe schoenen weggegooid!’ 

 

In SO1 kijken we naar het jeugdjournaal. In het jeugdjournaal is te zien hoe de Nederlandse hockeydames een doelpunt  

scoren. Een van de leerlingen reageert verwonderd: ‘Wat is dat? Is dat nu pingpong op een voetbalveld?’ 

 

In de klas wordt een spelletje gespeeld. Tijdens dit spelletje moet er een klokje verstopt worden en een ander moet het zoe-

ken binnen de tijd. Op het bord is de tijd te zien met hieronder een spannend muziekje. Wanneer de laatste seconden voorbij 

getikt zijn roept een van de leerlingen: ‘DE TIME IS VOORBAIIIII!’ 

 

In een van de werkboekjes staat de volgende zin: Papa en mama zijn gek op de baby. Een van de leerlingen zegt hardop: 

‘Huh? Juf, wat staat hier nu weer? Papa en mama zijn gekopte baby?’ 

 

In VSO2 was het tijd voor ontspanning. De leerlingen hadden even wat tijd op de laptop verdiend. Een van de leerlingen wordt 

wat drukker en hierop aangesproken door de docent. Reactie: ‘Kan er niks aan doen, mijn autisme komt naar boven!’ 

 

In SO3 wordt de vraag gesteld: ‘Wat is een lijdend voorwerp?’ Een van de leerlingen antwoordt: ‘Een lijdend voorwerp is iets 

wat doodgaat!’ 

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