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HELMOND 

 AGENDA   

  

LET OP! Voor een aantal van de onderstaande data geldt dat ze kunnen veranderen, 

dan wel komen te vervallen door de Coronacrisis. We zijn namelijk verplicht om de 

richtlijnen van het ministerie te volgen. Mocht er onverhoopt één of meerdere 

wijzigingen plaatsvinden, dan zullen we dit heel specifiek aan u communiceren.  

 20 april t/m 1 mei Meivakantie  

 5 mei Bevrijdingsdag, alle leerlingen vrij  

 21 t/m 22 mei Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij  

 29 mei Schoolreisje  

 1 juni Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij  

 2 juni Studiedag, alle leerlingen vrij  

APRIL 
2020 

NIEUWS UIT HELMOND 

(T)HUISWERKEN... 
Tafeltjes oefenen op het hinkelpad! 

 

Samen bellen blazen! 
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APRIL 

2020 

NIEUWS UIT HELMOND 

(T)HUISWERKEN... 

Lekker kleuren aan de keukentafel. Samen even de dieren voeren. 

En dat deden we al na een week... En bewegen natuurlijk. Goed bezig, Fleur! 
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APRIL 

2020 

Ik werk als:  

Zorgcoördinator VSO 

Woonplaats:  

Aarle-Rixtel 

Ik woon in huis met:  

Bart en mijn zoon Gijs 

Hobby’s:  

Meubels opknappen, paardrijden, 

lezen en theedrinken met vriendin-

nen 

Beste eigenschap:  

Luisterend oor, doorpakker, behulp-

zaam en creatief 

 

 

 

 

Minder goede eigenschap:  

Soms wat te perfectionistisch 

Bang voor:  

Zware storm 

Favoriete eten:  

Wortelstamp met gehaktballen 

Favoriete muziek:  

Skyradio muziek 

Favoriete boek:  

De rookspringer 

Favoriete film:  

De paardenfluisteraar 

Favoriete website: 

Netflix 

 

 

 

Favoriete plek: 

In mijn tuin of in het bos 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Zuiderbos is een plek waar we probe-
ren een puzzel te leggen, zodat we 
kijken wat een leerling nodig heeft. 
Dit maatwerk vind ik erg bijzonder 
en een super, leuke uitdaging om dit 
steeds opnieuw te gaan bekijken, 
samen met ouders en behandelaren. 
Dat loopt niet altijd even soepel, 
maar als we zien welke resultaten 
we soms boeken in casussen, geeft 
mij dat zoveel energie om weer ver-
der te gaan. De puzzels zijn niet altijd 
gemakkelijk en dan moeten we fou-
ten mogen maken om succes te boe-
ken.  

IK MAG IK ZIJN 

YVONNE VAN DE LOOVEREN 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

FLEUR GROENEWEG SO2 

Ik woon in huis met:  

Mama, papa, Jona en Boris 

Mijn hobby’s zijn:  

Turnen, breakdance en scouting 

Ik kan goed: 

Tekenen 

Ik kan minder goed: 

Lezen 

 

 

 

 

 

Ik heb een hekel aan: 

Taal 

Lekkerste eten is: 

Friet 

Mooie muziek is: 

Blauwe Dag 

Een mooie film is: 

De Grote Slijmfilm 

 

 

 

 

 

De beste website is: 

TikTok 

Een fijne plek is: 

Camping 

Ik vind Zuiderbos: 

Fijn en leuk 
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APRIL 

2020 

U MAG JIJ ZIJN 

BRECHTJE MOEDER VAN FLEUR 

Woonplaats: 

Helmond 

Ik woon in huis met:  

Fleur, haar broer Jona, papa Ronald 

en Boris de hond 

Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Communicatie voor de gemeente-

raad, thuis poetsen (bah) of lekker 

wandelen met Boris 

 

 

 

 

 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Boven op het klimrek op de speel-

plaats van de kleuterschool 

Mijn leukste herinnering op school: 

Met de hele klas pakkertje spelen in 

de pauze. 

Van meester Van Zeeland weet ik 

nog: 

Hij scheurde zijn enkelbanden met 

blokjesvoetbal. We mochten nooit 

meer blokjesvoetballen... 

 

 

 

 

Mijn leukste vak op school was: 

Gymles 

Zuiderbos is voor mij: 

De plek waar Fleur het heel fijn 

heeft 

Nog een leuke quote tijdens het IQ onderzoek van een leerling: 

Sindy: ‘Wat zou je doen als je vuur en rook uit het huis van de buren ziet komen?’ 

Leerling: ‘Ik denk dat ze dan gewoon aan het BBQen zijn?’ 

Sindy: ‘Binnen?’ 

Leerling: ‘Oh nee… dan gourmetten!’ 

 

Leerling speelt Jürg de bal door de benen (panna). 

'Ik heb Jürg gepaneerd.'  

 

 

IN DE WANDELGANGEN 
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COLOFON & ADRESSEN 
 

Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 

 

Redactie: 

Daniëlle Govers 

Eefje van Buuren 

Janneke van Tuijl 

Fransje Kuijten 

Myrthe Kuiper 

Josje van Delft 

Carie van der Kruijs 

Linda Theelen 

 

Opmerkingen/suggesties graag mailen 

naar info@zuiderbos.nl met als 

onderwerp: ‘nieuwsbrief Zuiderbos’. 
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