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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 16 maart Opschoondagen  

 19 maart Opschoondagen  

 27 maart Rapporten  

 10 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

 13 april Tweede paasdag, alle leerlingen vrij  

 20 april t/m 1 mei Meivakantie  

MAART 
2020 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

TIPS VOOR THUIS 
Lezen en voorlezen is voor de kinderen op Zuiderbos erg belangrijk. Wij willen dit 

via deze weg nogmaals onder de aandacht brengen. Lezen, maar ook voorlezen 

stimuleert de woordenschat, maar prikkelt ook de fantasie en beleefwereld van 

de kinderen. Verderop in deze nieuwsbrief, onder het kopje Bibliotheek, een aan-

tal voorlees-/leestips en leuke boeken. 

 

Lezen kan ook samen. Zo zijn er bijvoorbeeld dobbelspellen die lezen aantrekkelij-

ker maken. Denk er bijvoorbeeld eens aan om te gooien met een dobbelsteen. Elk 

oog op de dobbelsteen geeft een andere leesopdracht aan. 
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NIEUWS UIT VELDHOVEN 

LEERLINGENRAAD 

Juf Marion komt eens in de zoveel tijd bij elkaar met de leerlingenraad. In elke klas 

zitten leerlingen die hieraan deelnemen. In de leerlingenraad bespreken de leer-

lingen en juf Marion belangrijke dingen die leven binnen, maar ook buiten de 

school.  

 

De afgelopen periode hebben de leerlingen in de leerlingenraad het gehad over de 

volgende onderwerpen: 

- Opschoondagen op dinsdag 16 en donderdag 19 maart. 

- Mogelijkheden voor luchtverfrissers op de wc’s (dit is inmiddels gerealiseerd). 

- Verbetering van het voetbalveld op het SO plein. 

- Verfraaiing van het berghokje op het fietsplein; dit keer is er aandacht  

besteed aan onderlinge samenwerking tussen de leden van de leerlingenraad. 

 

 Dit is gedaan middels de MARSHMALLOW CHALLENGE. 

 

De Marshmallow Challenge is een bestaand experiment dat aanmoedigt tot samenwerking en het geeft inzicht in de creati-

viteit en innovatievaardigheden van de deelnemers. De opdracht is simpel: bouw met 4 personen in 18 minuten een zo 

hoog mogelijke toren van 20 spaghettistokjes, 1 meter plakband en 1 meter touw. Voorwaarde is dat bovenop de toren 

een marshmallow moet kunnen liggen zonder dat de toren instort.  

ZWERFAFVAL EN OPSCHOONDAGEN 

Zwerfafval is niet goed voor het milieu, dus daarom houdt Zui-

derbos twee schoonmaakdagen. Op deze dagen gaan leerlingen 

en leerkrachten van Zuiderbos naar buiten om rondom de school 

en in de wijk op te ruimen. 

 

Weten jullie wel hoe 

lang zwerfafval blijft 

liggen? 

 

BABYNIEUWS! 

Juf Myrthe is, tijdens onze carnavalsviering op 

vrijdag 21 februari, moeder geworden van een 

prachtig klein meisje met de naam Tess. Alles 

gaat goed met hen! Wij zijn enorm blij.  

 

Juf Myrthe, ge-

niet van jullie 

kleine meisje en 

we zien je gauw 

weer! 
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NIEUWS UIT VELDHOVEN 

CARNAVAL 

Met carnaval hebben we op Zuiderbos Veldhoven een ontzettend leuke en gezellige dag mogen beleven. In de ochtend ston-

den er workshops op het programma waar zowel VSO als SO aan deelnamen. We hebben geknutseld, gedanst, getrommeld 

op Djembés, hapjes gemaakt, geschminkt en gedanst. Rond 12.15 uur zijn we richting de muziekschool gegaan waar wij onze 

talenten hebben mogen showen tijdens ‘Zuiderbos Got Talent!’. Nogmaals een dikke duim voor de leerlingen die hun talen-

ten hebben laten zien, maar ook waren we ontzettend blij met het enthousiaste publiek! 

 

‘Op vrijdag 21 februari hebben wij met zuiderbos carnaval gevierd in de ochtend waren er allerlei leuke activiteiten zoals 

schminken, knutselen, koken en percussie.  

 

schminken  

bij schminken was er een mevrouw die je ging schminken. Je kon kiezen wat je wilden worden of wat je wilde op je arm als 

tattoo knutselen Bij knutselen gingen we slingers en posters maken voor de talent show je had verschillende kleuren papier 

om de slingers en posters te maken.  

 

koken  

bij koken hebben we lekkere appelflappen gemaakt. we begonnen met de appels schillen en snijden, daarna hebben we er 

kaneel en suiker aan toevoegt. Dat hebben we opgevouwen in bladerdeeg.  

 

percussie  

bij percussie, hebben we getrommeld op de beat.  

we hebben 2 nummers samen met de muziek docent na getrommeld  

we wil rock you van queen en, shut gun. 

 

later op de dag zijn we naar ART4U gegaan daar hebben naar leuke optredens gekeken van het SO we hebben allerlei ver-

schillende optredens bekeken de jury beoordeelde de optredens en op het einde trad VSO ook op  

 

Het was een leuke dag en zou het zo nog een keer doen.’ 

 

- Amber en Kiki, VSO2 

CARNAVALSKNUTSELS 
In SO1 hebben de kinderen een melkpak verkleed als carnavalsperso-

nage. Sommige kinderen hebben ervoor gekozen om hun melkpak 

aan te kleden zoals zij zelf met carnaval zouden gaan. Super leuk  

gedaan, SO1! 
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BEDRIJVENDAG VSO 

‘Hallo, ik ben Barry en ik schrijf een verslag over de bedrijvendag. 

Met het VSO van Zuiderbos zijn we naar de Taalbrug gegaan in Eindhoven. 

Daar waren allerlei bedrijven die dingen vertelde over het werk. Ik vond het heel erg leuk. 

Ik heb niks gevonden wat ik wil worden, maar ik heb nu wel meer informatie over wat er allemaal mogelijk is. We kregen ook 

allemaal cadeautjes van de bedrijven die we mee naar huis mochten nemen. 

 

Ook was er op het eind een techniekbus. Daar waren allemaal spellen die met Techniek te maken hadden. 

Ze hadden daar ook een speciale manier van foto's maken. Je kon dan een achtergrond kiezen waar je foto op kwam. Dit was 

heel leuk. 

 

Ik vond het een hele leuke dag.’ 

 

- Barry, VSO1 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

In het SO zijn alle drie de klassen tijdens de lessen wereldoriëntatie bezig met het thema: 

Aardse Extremen. We leren over verschillende extreme weersomstandigheden, zoals: aardbe-

vingen, vloedgolven, orkanen, vulkaanuitbarstingen etc. De leerlingen verdiepen zich momen-

teel in groepjes in een onderwerp en zullen hier in de klas een presentatie over gaan geven. 

Ook hebben we tijdens de lessen verschillende coole proefjes gedaan. Zo zijn we er bijvoor-

beeld met behulp van twee lege flessen en water achter gekomen hoe een draaikolk er in het 

water uitziet en hebben we geleerd over hoe regen 

ontstaat. We hebben het laten regenen in een  

glazen potje! 

BLINK THEMA: AARDSE EXTREMEN SO 
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MOPPENTAPPEN ZWANGERSCHAPSVERLOF   

Op woensdag 4 maart hebben we juf Chrissy uitgezwaaid. Juf 

Chrissy heeft inmiddels een bol buikje en gaat thuis ontspannen 

in afwachting op de komst van haar eerste kindje. We hebben 

juf Chrissy natuurlijk niet met lege handen laten vertrekken. 

SO2 en SO3 hebben een leuke babyshower voor haar georgani-

seerd in de klas. Ook de collega’s hebben Chrissy uitgezwaaid 

met een volle mand cadeautjes. 

 

Juf Chrissy, geniet van je verlof! Wij zijn ontzettend benieuwd 

naar jullie kleine spruit! 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

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 jon-

ge man met autisme die ontdekt dat hij zichzelf mag zijn. De film gaat ook over autisme en de liefde 

en over hoe ongelofelijk ingewikkeld het sociale leven kan zijn, als je anders functioneert dan de 

mensen om je heen. Volgens kenners, onder wie veel ervaringsdeskundigen, 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 vra-

gen via het platform PopUp Film. 

 

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

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

POPULAIRE KINDERBOEKEN OP DIT MOMENT 
Jochem Myer schrijft zijn tweede boek over de Gorgels, ook geschikt voor jongere kinderen. 

 

Bobba voelt al dagen onrust. Het stormt en er is een grote golf Rilbibberbrutelaartjes op komst. 

De helft van de kinderen in de naburige stad is ziek geworden. Hij roept alle Buurgorgels naar 

buiten om ze te waarschuwen. Bobba en Belia verslaan bijna alle Brutelaartjes. Maar dan wordt 

Melle ziek… Bobba zet een grote operatie in gang van Doorsluisgorgels, Geneesgorgels en 

Waakgorgels. Want Gorgels doen alles om ervoor te zorgen dat hun Mensenkind weer beter 

wordt. Joebelabambam! 

 

Hoe ga je om met afscheid nemen? Stine Jensen schreef er een 

boek over. 

 

Alles wat was gaat over afscheid. Afscheid nemen van een persoon, een situatie, een huisdier, 

een plek… Alle kinderen krijgen ermee te maken, maar hoe ga je ermee om? Aan de hand van 

herkenbare situaties, waargebeurde anekdotes en filosofische wijsheden geeft Stine kinderen 

inzichten en tips om met verlies of verandering om te gaan. Afscheid nemen kan zwaar zijn, 

maar ook mooi. Want wanneer je afscheid neemt van iets, komt er ook weer ruimte voor iets 

nieuws. 

POPULAIRE TIENERBOEKEN OP DIT MOMENT 
De nieuwe serie van wereldwijde bestsellerauteur Sarah J. Maas.  

 

Crescent City is een bruisende, moderne stad waar mensen en magische wezens op gespannen 

voet met elkaar samenleven. De stad strekt zich uit in zeven districten, van het knusse stadshart 

en chique woonwijken, tot duistere uithoeken en de beruchte markt waar van alles te koop is, 

van vers vlees tot smokkelwaar.  

In de stad maken vier huizen de dienst uit. Bryce Quinlan – half mens, half Fae – behoort tot het 

huis van aarde & bloed, net als alle andere mensen, dieren, heksen en Fae. Samen met haar 

vrienden geniet ze volop van alles wat Crescent City te bieden heeft. Maar als de stad wordt 

getroffen door een wrede moord, komt er abrupt een einde aan haar zorgeloze leven. Bryce 

krijgt de opdracht de dader te ontmaskeren, samen met de beruchte huurmoordenaar Hunt 

Athalar. Maar hun verwoede poging het mysterie op te lossen, zet meer in beweging dan ze lief 

is. 
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Mirjam Mous schrijft een spannend boek over een jongen op een missie. 

 

Een jongen komt bij in een snikhete, kale grasvlakte. Hij weet niet hoe hij daar terechtgeko-

men is, waar hij vandaan kwam en zelfs niet meer hoe hij heet. Tot zijn opluchting vindt hij 

een rugzak met daarin een mobiele telefoon. Hij wil het alarmnummer intoetsen, maar ziet 

dan dat hij een voicemailbericht heeft ontvangen. Tot zijn verbijstering hoort hij: wat er ook 

gebeurt, bel in geen geval de politie. En hij weet een ding zeker: dat is zijn eigen stem. Met 

behulp van de spullen in zijn rugzak gaat hij verbeten op zoek naar zijn verleden. Maar zolang 

hij zich niets herinnert, durft hij niemand te vertrouwen. Zelfs Lara niet. Stapje voor stapje 

komt hij achter de verschrikkelijke waarheid. 

De juf van SO1 vraagt aan een van de leerlingen of ze een kopje cappuccino uit het koffiezetapparaat wil gaan halen. Na een 

tijdje komt de leerling terug met de volgende mededeling: ‘Juf het gaat niet, het koffieeerapparaat is kapot!’ 

 

Tijdens de taalles gaat het over het woord roddelen. Er wordt benoemd dat dit betekent dat je het met een ander hebt over 

iemand die er niet is. De leerkracht vraagt of iemand hier iets meer over kan vertellen, waarop een van de leerlingen ant-

woord: ‘Ja, ik kan dan roddelen over mijn opa en oma, want die zijn er ook niet meer.’ 

 

De kinderen hebben een ontzettend goede dag gehad, daarom krijgt ieder kind aan het eind van de dag een snoepje. Een 

van de leerlingen zegt: ‘Juf, ik mag geen snoepjes eten. Mijn papa zegt dat je het coronavirus krijgt als je veel snoepjes eet!’ 

 

In de klas gaat het over het coronavirus. De leerkracht vraagt of de kinderen 

begrijpen hoe dit virus in Nederland terecht is gekomen en wat je moet doen als 

je het virus hebt (quarantaine). Een van de leerlingen steekt direct haar vinger 

op en zegt: ‘Bij ons in de flat is ook het coronavirus! Gisteren zag ik een Chinese 

mevrouw naar binnen gaan en die is anders nooit thuis!’  

 

Marion de RT’er liep over de gang met een nieuwe bril. Hier komt ze een van de 

leerlingen tegen die letterlijk zegt: ‘What the…. heb jij nu weer op je gezicht?’  

Marion: ‘Wat zeg je?!’  

Leerling: ‘Ohja, ehhhhh… wat heb je op je gezicht?’  

Marion: ‘Ja, ik moet van de opticien een bril, omdat ik verder weg niet zo goed 

kan zien.’  

Leerling: ‘Oh, kun je nu Afrika wel zien?’ 

IN DE WANDELGANGEN 
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