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HELMOND 

 AGENDA   

 30 september t/m 8 oktober Kinderboekenweek  

 6 oktober Informatieavond schoolverlaters  

 13 oktober Schoolfotograaf  

 19 t/m 23 oktober Herfstvakantie  

 3 november Nationaal schoolontbijt  

SEPTEMBER 
2020 

NIEUWS UIT HELMOND 

 

CONTACTGEGEVENS 
Voor school is het altijd belangrijk dat contactgegevens van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) up to date zijn. Nu in  

Coronatijd vraagt dit nog extra aandacht. Het is belangrijk dat wij u als ouder/verzorger goed kunnen bereiken mocht 

dit nodig zijn. 

 

Daarom deze oproep: zijn uw contactgegevens onlangs gewijzigd of twijfelt u eraan of wij beschikken over de juiste 

gegevens? Laat ons dit dan weten door te mailen naar leerlingenadm@zuiderbos.nl of te bellen naar 073-6847060. 

mailto:leerlingenadm@zuiderbos.nl
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BERICHT NAMENS GEMEENTE HELMOND 

Wie zijn wij? 

Wij zijn de frontoffice jeugd, het eerste aanspreekpunt voor gezin-

nen namens alle gezins- en jongerencoaches van de gemeente Hel-

mond. We bestaan uit een team van vijf medewerkers: Nicole Dek-

ker, Lies Geurts, Wendy Bergman, Karlien de Hont 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 en gedrag van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-

23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over slaapgedrag, regels in huis, het leren van nieuwe 

vaardigheden, omgaan met ongewenst gedrag, de communicatie in het gezin, zelfstandig wonen voor jongeren etc. 

 

Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor andere vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over 

gezondheid, geldproblemen, mantelzorg, problemen rondom een scheiding en ga zo maar door. 

 

Mocht u graag met ons in contact komen met een vraag, om advies te krijgen of om de juiste zorg en ondersteuning te 

krijgen, bel dan gerust! Mochten wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, dan zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste 

persoon komt of wijzen wij u de weg. 

 

Zit u ergens mee?  Bel 14 0492   

Toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur). 

Meer informatie? Ga naar: Zorg & Ondersteuning Helmond.  

KLASBORD APP 

Vanaf dit schooljaar zijn we in het SO gestart met een nieuwe app. 

Deze app heet: Klasbord. 

 

Via deze app kunnen ouders de klas van hun kind volgen. De 

leerkrachten plaatsen hierop leuke foto's van de kinderen, informatie 

over bijvoorbeeld de topotoets of herinneringen aan een sportdag. 

Ouders kunnen dan een toppie geven en soms reacties plaatsen. Zo 

krijgen ouders mee wat de kinderen op school leren en doen. 

 

Bedankt voor alle leuke reacties die we al ontvangen hebben van oud-

ers! Leuk om te horen dat jullie zo enthousiast zijn! 

 

     

http://www.zo-helmond.nl
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KINDERBOEKENWEEK 2020: EN TOEN? 

Op woensdag 30 September start de Kinderboekenweek 2020. Twee weken lang wordt er dan extra aandacht gegeven aan 

het lezen van boeken door middle van extra activiteiten. Want lezen is beleven, lezen is in een wereld kruipen die je niet kent, 

lezen is ontdekken. Op de site www.kinderboekenweek.nl kunt u hierover van alles vinden. 

 

Het thema van dit jaar is ‘En toen?’ en dat nodigt uit tot het vertellen van verhalen en het stellen van vragen. En er zijn natu-

urlijk legio boeken die met het verleden (geschiedenis!) te maken hebben. En iedereen heeft ook nog zijn eigen geschiedenis!  

We hopen dat u als ouder tijd heeft om een keer naar de bibliotheek te gaan of om samen op de kinderboekenweekwebsite 

te kijken. 

 

In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de opening van de Kinderboekenweek! 

 

NIEUWS UIT HELMOND 

NATUURLIJK BEWEGEN   
Tijdens de vergadering van het SO heeft Sjoerd een presentatie gegeven over natuurlijk bewee-

gonderwijs en bewegend leren. Sjoerd is een fysiotherapeut die al vaker bij ons geweest is om 

samen met ons te kijken naar de lessen van natuurlijk bewegen. Natuurlijk bewegen is voor som-

mige leerkrachten en leerlingen niks nieuws, maar leerkrachten die nog niet zolang op Zuiderbos 

werken, waren nog niet heel bekend met natuurlijk bewegen. 

 

Tijdens de lessen van natuurlijk bewegen leren de leerlingen beweegvormen (zoals hinkelen en 

huppelen). Ook doen we elke les een spel met de hele klas (zoals stand in de mand en eend-eend

-gans). Deze lessen kunnen tussendoor gegeven worden als Energizer. Daarnaast gaat Natuurlijk-

beweegonderwijs ook starten met bewegend leren. Deze lessen sluiten aan bij onder andere rekenen en taal. Leerlingen leren 

bijvoorbeeld plussommen maken tijdens een spel. Het blijkt namelijk dat de hersenen makkelijker informatie opnemen 

tijdens het bewegen. Er worden dan namelijk verbindingen gemaakt tussen verschillende gebieden in de hersenen. 

 

Binnenkort zal Sjoerd met alle SO klassen mee komen kijken en kort een lesje geven. Hierna wordt er bekeken hoe dit binnen 

elke klas het beste ingepast kan en zal worden.  

 

Voor meer algemene informatie kun je een kijkje nemen op : https://www.natuurlijkbeweegonderwijs.nl/ko/natuurlijk-

bewegen/Wat-is 

  

http://www.kinderboekenweek.nl
https://www.natuurlijkbeweegonderwijs.nl/ko/natuurlijk-bewegen/Wat-is
https://www.natuurlijkbeweegonderwijs.nl/ko/natuurlijk-bewegen/Wat-is
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GRAAG AANDACHT VOOR 

PROTOCOLLEN EN BESLISBOOM COVID-19 
U bent inmiddels van ons gewend dat u de protocollen met betrekking tot COVID-19 per e-mail van ons ontvangt indien er 

dingen gewijzigd zijn. Daarnaast hebben we een beslisboom voor het basisonderwijs en college. De beslisboom dient als hulp-

middel voor ouders en school wanneer er getwijfeld wordt of een leerling naar school mag komen of op school mag blijven. 

Beide documenten zijn ‘levende documenten’. Dat wil zeggen dat deze steeds mee zullen wijzigen met de maatregelen vanuit 

de overheid/RIVM/GGD. Omdat de maatregelen soms snel wijzigen en we u niet willen overspoelen met mails, wijzen wij u 

erop dat de meest recente versies van de protocollen en de beslisbomen op onze website staan: https://zuiderbos.nl/

basisonderwijs-vught/actueel/nieuws/protocollen-rondom-covid-19.  

BIBLIOTHEEK 

IK BEN EEN TOPPER 

Als je tijdens de Kinderboekenweek (van 30 september t/m 11 oktober) naar de boeken-

winkel gaat, krijg je bij aankoop van € 12,50 aan Kinderboeken het Kinderboekenweekge-

schenk cadeau. Het Kinderboekenweekgeschenk 2020 is geschreven door Arend van Dam 

en heet De diamant van Banjarmasin.  

 

Op de bijrijdersstoel in de vrachtwagen van zijn vader vraagt Arend op een dag: ‘Pa, wie 

zijn wij eigenlijk? Waar komen we vandaan?’ In dit boek probeert de schrijver zestig jaar 

later antwoorden te vinden op die vragen. In acht verhalen schrijft hij zich door de geschie-

denis van Nederland heen. (Bron: www.libris.nl.)  

DE DIAMANT VAN BANJARMASIN 
AREND VAN DAM 

PLUIS HEEFT TOS, DE ZOEKTOCHT VAN NOITA  
JOLIJN THIJSSEN 
Jolijn Thijssen (12) uit Helmond wilde meer begrip en erkenning voor haar broertje met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

Ze schreef het boek Pluis heeft TOS, de zoektocht van Noita. In dit boek speelt het konijntje Pluis, dat TOS heeft, de hoofdrol. 

Zijn zus Noita komt er achter wat er met Pluis aan de hand is. Zij helpt Pluis verder op weg, met spelletjes, vragen en ezels-

bruggetjes.  

 

Het boek dat Jolijn schreef, is geschikt voor kinderen met TOS in de leeftijd van zes tot tien jaar, die het met een begeleider 

kunnen lezen. Bij de tekst staan woordbetekenissen, illustraties, vragen en spelvormen. Hierdoor gaan kinderen ook naden-

ken over hun eigen TOS en ontdekken ze hoe ze er mee kunnen omgaan. (Bron: Eindhovens Dagblad.)  

 

Pluis heeft TOS, de zoektocht van Noita wordt op 11 oktober gepresenteerd bij boekhandel De Ganzenveer in Helmond.  

https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/actueel/nieuws/protocollen-rondom-covid-19
https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/actueel/nieuws/protocollen-rondom-covid-19
http://www.libris.nl
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VOORSTELLEN MEDEWERKER 
Ik ben Daan Gardien. Graag stel ik mezelf voor als ‘nieuwe’ gymleraar op Zuiderbos! Vorig jaar 

heb ik al wat lessen gegeven, en dit jaar op dinsdag en donderdag. 

 

In de gymles gaan we van alles ontdekken, grenzen verleggen en gaan we elkaar nog beter leren 

kennen. Het allerbelangrijkste vind ik dat ieder kind plezier heeft in bewegen, zichzelf uitdaagt 

om grenzen te verleggen en vertrouwen in zichzelf krijgt. Naast het spelen van tikspellen, 

trefbalspellen of spelsporten, vind ik het ook belangrijk om de motoriek te verbeteren, samen te 

leren werken en voor jezelf op te komen. 

 

Ik heb er zin in, we gaan er wat leuks van maken! 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

KEANO SANDINK SO1 

Ik woon in huis met:  

Papa Gert-Jan en mama Nellie 

Mijn hobby’s zijn:  

Kleuren en gamen 

Ik kan goed: 

Spelen 

Ik kan minder goed: 

- 

 

 

Ik heb een hekel aan: 

Als ik gepest word 

Lekkerste eten is: 

Tosti en McDonalds 

Mooie muziek is: 

Het liedje: ‘Ik weet niet wat je doet 

met mij’ 

 

 

 

 

Een mooie film is: 

Finding Nemo 

De beste website is: 

Roblox 

Een fijne plek is: 

Toverland 

Ik vind Zuiderbos: 

Leuk! 

 

 

 U MAG JIJ ZIJN 

NELLIE MOEDER VAN KEANO 

Woonplaats: 

Helmond 

Ik woon in huis met:  

Gert-Jan, Keano en onze teckel Tankie 

Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Opruimen, schoonmaken en wande-

len met Tankie 

 

 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Dat de wethouder op school kwam 

om de nieuwe kleuterklas feestelijk te 

openen. Alle kleuters kregen een le-

vensgrote bloem van papier overhan-

digd. 

Mijn leukste herinnering op school: 

Een modeshow waarin ik een zelfge-

maakte outfit aanhad van tafelzeil 

Van Meester Onno weet ik nog: 

Dat hij een ring had die van paars in 

groen kon veranderen 

Mijn leukste vak op school was: 

Geschiedenis 

Zuiderbos is voor mij: 

Een fijne plek waar Keano begrepen 

wordt en zichzelf kan zijn 
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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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