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HELMOND 

 AGENDA   

 23 t/m 27 maart Oudertevredenheidsonderzoek  

 26 maart Ouderavond (10 minuten gesprekken)  

 27 maart Rapporten  

 30 maart t/m 3 april Leerlingtevredenheidsonderzoek  

 8 april Cultureel uitstapje VSO  

 9 april Cultureel uitstapje SO  

 10 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

1 13 april Tweede paasdag, alle leerlingen vrij  

 14 t/m 16 april Centrale Eindtoets basisonderwijs  

 17 april 
Koningsspelen 

Paasontbijt 
 

 20 april t/m 1 mei Meivakantie  

MAART 
2020 

NIEUWS UIT HELMOND 

SCHMINKEN 
In de aanloop naar carnaval is er geschminkt in SO1. Spannend 

was dat! Want voor sommige kinderen was dit de eerste keer. 

Iedereen kon heel goed stilzitten, fijn! En mooi dat het eruit 

zag! 
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MAART 

2020 

NIEUWS UIT HELMOND 

AFSCHEID DANIELLE SO1 

Vanaf augustus 2019 was Danielle in SO1 werkzaam. Net 

voor de carnavalsvakantie heeft ze afscheid genomen van 

de leerlingen. We hebben een heuse Danielle-kwis 

gehouden en… ze gaf ons vast een voorproefje van haar 

bruiloft. De leerlingen hebben haar opgemaakt en haar  

kapsel gedaan. Het zag er prachtig uit! Ze zouden dat ook 

graag in het echt doen! Met mooie bruiloftsmuziek van 

Andre Rieu schreed de bruid de klas in! Met nog wafels 

bakken erbij was het echt een feestelijk afscheid! 

 

Danielle, bedankt en we wensen je veel succes toe op je 

nieuwe werkplek! 

STAGELOPEN VSO2 

Mijn naam is Naomi. Ik ben 18 jaar en zit op VSO2. Op 

maandag en dinsdag ga ik naar school en op de andere 

dagen van de week loop ik stage. 

 

Twee dagen in de week loop ik stage bij het 

Erfgoedhuis in Eindhoven. Hier vind je archeologische 

en historische voorwerpen die iets vertellen over de 

geschiedenis van Eindhoven en Helmond. Ik mag hier 

helpen met het schoonmaken van gevonden voor-

werpen en ze onderzoeken. Met behulp van boeken 

en het internet proberen we te achterhalen wat het 

precies is. Ik vind dit super interessant om te doen. 

Hierdoor leer ik vele verhalen kennen van alle peri-

odes tussen de prehistorie en het heden. Momenteel 

houd ik me vooral bezig met het tijdperk voor, tijdens 

en na de tweede wereldoorlog.   

 

Eén dag in de week loop ik stage bij kasteel museum 

Helmond, waar je van alles kunt zien en horen over de 

geschiedenis van het kasteel. Ik mag daar bij de balie 

meekijken en ook mag ik suppoosten (=toezicht 

houden). In het kasteel worden rondleidingen gegeven 

en ook is er een spannende zoldertour die je bijvoor-

beeld in vakantieperiodes kunt boeken.  

 

Op beide plekken wordt er veel gewerkt met vrijwil-

ligers, van jong tot oud. Hoewel ik het zowel in Eindho-

ven als in Helmond prima naar mijn zin heb, gaat mijn 

voorkeur toch uit naar het Erfgoedhuis. Het feit dat ik 

hier niet alleen naar de voorwerpen mag kijken, maar 

ze ook mag aanraken en zelfs onderzoeken maakt het 

voor mij de ideale stageplek! 
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MAART 

2020 

TEKENFUND EN KUNSTBENDE 
Op vrijdag 21 februari vond de vijfde editie van de Kunstbende 

plaats.  

 

In de weken voor de Carnaval is er door de leerlingen  

ijverig gewerkt aan een kunstwerk voor het TEKENFUND. Alle 

tekeningen waren te zien in het Tienerhuis in Brouwhuis, waar ook 

de carnavalsviering plaatsvond.  

 

Deze middag werd afgetrapt door meester Adrie en meester Roger. 

Samen, met alle leerlingen en leerkrachten in de zaal, zongen zij het 

kunstbendelied, begeleid door hun gitaarspel. Daarna was het tijd 

voor de optredens van de leerlingen. Er werd enthousiast gedanst en 

gezongen door een aantal leerlingen. Erg knap dat jullie het aandurfde op dit podium! 

 

Tijdens een korte pauze was er tijd om wat te drinken en een zakje chips te nuttigen. Al met al was het een geslaagde middag 

waarin ouders en grootouders hebben kunnen genieten van de optredens van de leerlingen van Zuiderbos. Een mooie 

afsluiting van deze schoolweek. Waarna we met z’n allen heerlijk konden genieten van de welverdiende carnavalsvakantie.  

NIEUWS UIT HELMOND 

BIBLIOTHEEK 

ALLEEN MET DE GODEN   
Tijdens een Blinkles werd er gepraat over mum-

mies. Natuurlijk kun je dit ook oefenen als je nog 

niet dood bent. En dat doe je dan met wc  

papier… 

IK BEN EEN MUMMIE   
In dit boek zien we de wereld door 

de ogen van de puber Aaron. Hij 

groeit op in een probleemwijk in een 

gezin waarvan de vader in de gevan-

genis komt. Aaron moet nu op eigen 

kracht volwassen worden, terwijl het 

leven hem keer op keer in zijn ge-

zicht slaat. Gelukkig vindt Aaron 

vriendschap bij een hond en zorgt 

een vechtsportleraar ervoor dat Aar-

on zelfvertrouwen krijgt. De schrijver baseerde het verhaal 

waarin door de ellende heen altijd een klein beetje hoop 

blijft twinkelen, op zijn eigen leven: een 'Ciske de rat' voor 

dit millennium. 

 

Alleen met de goden is geschikt voor de literatuurlijst van 

vmbo t- en havoleerlingen. Volgens 

www.lezenvoordelijst.nl is het boek geschikt voor lezers 

met leesniveau 3.  

http://www.lezenvoordelijst.nl
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MAART 

2020 

IN DE MEDIA 

MIND MY MIND 

Op 16 januari jl. waren drie mensen met autisme te gast bij De Wereld 

Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk sprak met hen over de korte  

animatiefilm Mind My Mind. Deze film geeft een kijkje in het hoofd van 

een jongen met autisme die verliefd wordt. U kunt de betreffende  

aflevering van De Wereld Draait Door vinden op https://tvblik.nl/

dwdd/16-januari-2020.  

 

De feel good animatiefilm Mind My Mind van regisseur Floor Adams gaat 

onder meer over een jonge man met autisme die ontdekt dat hij zichzelf 

mag zijn. De film gaat ook over autisme en de liefde en over hoe ongelofe-

lijk ingewikkeld het sociale leven kan zijn, als je anders functioneert dan 

de mensen om je heen. Volgens kenners, onder wie veel ervaringsdeskun-

digen, geeft de animatiefilm verrassend goed weer hoe het kan zijn als je 

autisme hebt.  

 

Mind My Mind draait in een aantal Nederlandse bioscopen. Daarnaast is 

het mogelijk om een vertoning van de film aan te vragen via het platform 

PopUp Film. 

 

Bron: https://www.autisme.nl/2020/01/15/premiere-mind-my-mind-in-

vier-nederlandse-bioscopen/.  

Ik werk als:  

De afgelopen 4 jaar heb ik gewerkt 

als leekracht in VSO1. Sinds dit 

schooljaar ben ik IBer van SO1 en 

SO2. 

Woonplaats:  

Mariahout 

Ik woon in huis met:  

Niels en onze twee dochters: Lore en 

Sjors 

Hobby’s:  

Lezen, reizen, sporten, wandelen 

Beste eigenschap:  

Geïnteresseerd 

 

 

 

 

Minder goede eigenschap:  

Te laat komen 

Bang voor:  

Vogels 

Favoriete eten:  

Brood 

Favoriete muziek:  

Van alle muziek die ik hard mee kan 

zingen 

Favoriete boek:  

1000 Schitterende zonnen 

Favoriete film:  

Zwartboek 

 

 

 

 

 

Favoriete website: 

Google 

Favoriete plek: 

Thuis 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Dat elk kind er mag zijn en dat we 

samen op zoek gaan naar de oplos-

sing van de puzzel. 

IK MAG IK ZIJN 

MANON DE BEER 

https://tvblik.nl/dwdd/16-januari-2020
https://tvblik.nl/dwdd/16-januari-2020
https://www.autisme.nl/2020/01/15/premiere-mind-my-mind-in-vier-nederlandse-bioscopen/
https://www.autisme.nl/2020/01/15/premiere-mind-my-mind-in-vier-nederlandse-bioscopen/
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MAART 

2020 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

STIJN BOUHOF SO3 

Ik woon in huis met:  

Mama, papa en Sjors. Dat is onze 

hond. 

Mijn hobby’s zijn:  

Nerf, Xbox, buiten op de trampoline 

spelen, met stokken Star Wars na-

spelen. 

Ik kan goed: 

Engels, gebouwen ontwerpen in 

Minecraft, spelen op de Xbox. 

 

 

 

Ik kan minder goed: 

Rekenen 

Ik heb een hekel aan: 

Mensen die liegen en aan onrecht-

vaardigheid 

Lekkerste eten is: 

Friet, pizza, shoarma op een pita-

broodje 

Mooie muziek is: 

Muziek van Star Wars 

 

 

 

Een mooie film is: 

Films van Snuf de hond 

De beste website is: 

YouTube 

Een fijne plek is: 

Bij de kippen in onze tuin 

Ik vind Zuiderbos: 

Toppie 

 

 

 

U MAG JIJ ZIJN 

ILSE MOEDER VAN STIJN 

Woonplaats: 

Geldrop 

Ik woon in huis met:  

Stijn, de papa van Stijn en onze hond 

Sjors. In de tuin hebben we nog vo-

gels en kippen. 

Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Thuis werken 

Mijn eerste herinnering aan school:  

De heerlijke jaren op de kleuter-

school. Met allemaal leuke materia-

len om mee te spelen en vooral een 

fantastisch leuke gymzaal in de 

school! 

 

Mijn leukste herinnering op school: 

Spelen in die fijne gymzaal waar ze 

een grote houten springplank had-

den waar je super hoog op kon 

springen. 

Van meneer v/d Boomen weet ik 

nog: 

Hij kon mooi vertellen en prachtige 

tekeningen maken. Zo tekende hij 

op het bord ooit de “Kapoelekes-

boom”. Dat was een prachtige oude 

boom en op de takken zaten wezen-

tjes die de meester “Kapoelekes” 

noemde. Dat waren de bewoners 

van de boom. 

Mijn leukste vak op school was: 

Gymles, taal en biologie 

Zuiderbos is voor mij: 

Een school waar de juffen en mees-

ters niet opgeven. Ze blijven zoeken 

om te kijken wat Stijn nodig heeft en 

wat hem het beste helpt. Stijn kan 

op Zuiderbos zichzelf zijn. Het is een 

fijne en veilige plek om weer te kun-

nen groeien. 
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COLOFON & ADRESSEN 
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