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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 30 september Opening kinderboekenweek  

 2 oktober Activiteitendag  

 12 oktober Schoolfotograaf  

 19 t/m 23 oktober Herfstvakantie  

 4 november Nationaal schoolontbijt  

SEPTEMBER 
2020 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

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 gege-

vens? 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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NIEUWS UIT VELDHOVEN 

ACTIVITEITENDAG 

Op vrijdag 2 oktober 2020 staat er de activiteitendag van Zuiderbos Veldhoven op het programma. De activiteitendag stond op 

donderdag 1 oktober 2020, maar is verplaatst naar vrijdag 2 oktober zodat er gebruik gemaakt kan worden van de sporthal. 

 

In verband met COVID-19 zullen de activiteiten voor het SO en VSO gescheiden verlopen. Daarnaast zal rekening gehouden 

worden met de maatregelen, zoals het waarborgen van de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. 

 

Voorafgaand van de activiteitendag krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een voorkeur door te geven voor de verschillende 

workshops. De workshops zijn verspreid over de gehele dag. Voorbeelden van de workshops zijn: 

• Sport en spel activiteiten 

• Speurtocht 

• Proefjes maken 

En nog veel meer! 

 

Wij hebben er in ieder geval zin in! 

VOORSTELLEN NIEUWE MEDEWERKER 

Ik ben Daan Gardien. Graag stel ik mezelf voor als nieuwe gymleraar op Zuiderbos! 

 

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 verbe-

teren, samen te leren werken en voor jezelf op te komen. 

 

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

VOORSTELLEN NIEUWE MEDEWERKER 
Mijn naam is Jaimy Engelman, logopedist bij Bij Jill Logopedie en sinds augustus werk ik op 

Zuiderbos. Daarnaast ben ik zangeres en woon ik in Eindhoven. Ik werk met verschillende 

doelgroepen, van kinderen tot ouderen. Ik vind het super leuk om met de leerlingen te 

werken en hen te helpen bij moeilijkheden. Ik heb er zin in! 

KINDERBOEKENWEEK 2020: EN TOEN? 

Van rooksignalen tot Whats-app! 

Dit jaar staat de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober) in het teken van geschiedenis met het thema En toen? 

We gaan terug in de tijd en maken een sprong naar de toekomst. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ont-

dekken! 

 

Zuiderbos 

Elk jaar worden rond de Kinderboekenweek de kerntitels besteld en toegevoegd aan de eigen schoolbibliotheek! Op deze 

websites kan je alvast een kijkje nemen welke boeken er dit jaar zijn bij gekomen: https://www.lezenisleuk.nl/scholen1/

kerntitels-kinderboekenweek/cpnb-kerntitels en https://www.cpnb.nl/campagnes/kinderboekenweek-2020 

 

In het SO zijn de kinderen al een tijdje met dit onderwerp aan de slag. Tijdens het huidige Blink project reizen wij de wereld 

rond. Deze week zal er in de verschillende SO klassen extra voorgelezen worden uit boeken passend bij dit thema. 

 

Lezen en voorlezen is voor de kinderen op Zuiderbos erg belangrijk. Wij willen dit via deze nogmaals onder de aandacht 

brengen. Lezen, maar ook voorlezen stimuleert de woordenschat, maar prikkelt ook de fantasie en beleefwereld van de kin-

deren. Lezen kan ook samen. Zo zijn er bijvoorbeeld dobbelspellen die lezen aantrekkelijker maken. Denk er bijvoorbeeld 

eens aan om te gooien met een dobbelsteen. Elk oog op de dobbelsteen geeft een andere leesopdracht aan, bijvoorbeeld 

om de beurt een woord of zin. 

 

Op de volgende pagina een aantal voorlees-/leestips en leuke boeken. 

 

 

https://www.lezenisleuk.nl/scholen1/kerntitels-kinderboekenweek/cpnb-kerntitels
https://www.lezenisleuk.nl/scholen1/kerntitels-kinderboekenweek/cpnb-kerntitels
https://www.cpnb.nl/campagnes/kinderboekenweek-2020
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BOEKENTIPS 
POPULAIRE KINDERBOEKEN PASSEND BIJ HET THEMA VAN DE KINDERBOEKENWEEK 

 

Tweeling! 

Mylo Freeman heeft het Boekenweekgeschenk geschreven geschikt voor lezers en luisteraars vanaf 

ca. 4 jaar oud. 

 

Robbie en Roef doen het liefst alles samen, dragen altijd dezelfde kleren en zijn allebei gek op ridders. 

Ze voelen zich als een tweeling. Maar dan zegt een naar meisje in de zandbak dat het niet zo is en dat 

zij en haar zusje échte tweelingen zijn.  

 

Prentenboek met kleurrijke illustraties.  

 

 

Ik moet dit doen 

Maren stoffels schrijft een spannend boek voor tieners vanaf ca. 12 jaar. 

 

Simon heeft sinds de dood van zijn oma een dwangstoornis. Zijn ouders sturen hem naar een dwang-

kamp in de hoop dat hij leert om niet telkens alles te controleren. Simon vindt het maar niets en 

houdt zich zoveel mogelijk afzijdig van de andere jongeren. Zij hebben last van allerlei dwangstoor-

nissen als perfectiedwang of 'elastiekdwang' (alles nog eens achterstevoren over doen). Toch begint 

Simon Jasmin, een meisje met smetvrees, steeds aardiger te vinden. Als zij wegloopt, zet hij zijn 

angst opzij en zet hij alles op alles om haar te vinden.  

 

Het verhaal wordt afwisselend vanuit Simon en Jasmin verteld, waardoor de lezer goed inzicht in 

hun dwanggedachten krijgt. Die zijn invoelbaar en toegankelijk beschreven. Wel steunt het verhaal 

iets te veel op die insteek en wordt het nergens echt spannend. Dat Simon zichzelf overwint, is even voorspelbaar als hoopvol, 

maar de vraag is wel hoe realistisch dat is.  

 

H@ck: het instituut 

Mirjam Mous schrijft een spannend, fictief boek voor tieners vanaf ca. 13 jaar. 

 

Na onrustige jaren, waarin de wereld bijna ten onder ging aan natuurrampen en bestuurlijke chaos, 

is een nieuwe wereldorde ontstaan. De leiders zorgen ervoor dat mensen in harmonie samenleven en 

zich keurig aan de regels houden. De 17-jarige Holden is een buitenbeentje. Na een misstap wordt hij 

onder valse voorwendselen naar een opvoedingsinstituut gebracht. Zijn zus Prissy (15), een wat leeg-

hoofdig meisje dat vooral met kleding en haar vriendinnen bezig is, krijgt intussen vreemde berichten 

van een onbekende. Langzamerhand ontdekken ze dat de perfecte maatschappij waarin ze leven, 

kunstmatig in stand gehouden wordt, doordat mensen via hun voedsel gedragsbeïnvloedende stoffen 

toegediend krijgen. Wat kunnen ze doen om deze manipulatie te stoppen? En waar zal dat toe lei-

den?  

 

Dystopische jeugdthriller, die vooral zeer vlot en spannend geschreven is, wat enigszins ten koste gaat van diepgang en geloof-

waardigheid. Het gebruik van futuristische termen had wat minder gemogen. Eerste deel van een tweedelige serie, die zich qua 

spanningsniveau kan meten met het eerder verschenen 'Boy 7'.  

NIEUWS UIT VELDHOVEN 
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BLINK 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

In de Blink lessen besteden we deze periode aandacht aan het 

thema: ‘Reis rond de wereld’. Binnen de Blink lessen komen alle 

wereld oriënterende vakken aan bod, zoals aardrijkskunde, 

geschiedenis en biologie.  

 

Nisa (SO2): We hebben wij de blink les allemaal souvenirs van 

de meesters en juffen bekeken. En ook gepraat over waar de 

spulletjes vandaan kwamen. En wat ze hier mee doen in andere 

landen. Hierna hebben we het land opgezocht op de wereld-

kaart om te kijken of dit ver weg is.  

 

We hebben bijvoorbeeld een pop uit Cuba gezien, die je aan 2 

kanten kunt gebruiken. En matroesjka poppetjes van 5 stuks. Een pet uit Disneyland. Hierna hebben we op de computer alle 

Disneylanden opgezocht. Een sausbakje uit China, en een thee lichtjes houder uit Mexico.  

 

Nu zijn we met onze klas zelf bezig om een reis koffer te maken. Hierin kunnen we onze eigen souvenirs doen. Zo kan ieder-

een iets over zijn eigen vakantie vertellen. En zo leren wij heel erg veel over andere landen. 

BUITEN LEZEN 
Waarom zou je binnen lezen als dit ook lekker buiten in 

het zonnetje kan? Op dinsdag 22 september hebben de 

kinderen van SO 1 en 2 samen buiten gelezen. Wat een 

kanjers hebben wij op school en wat hebben ze lekker 

zitten lezen. 

KOEKJES BAKKEN VOOR DE BUURT 
Wellicht hebben jullie het al gezien. Omdat wij onze school 

uitgroeien krijgen wij er een flinke extra ruimte bij. Er wordt 

een noodgebouw geplaatst voor de school. Afgelopen week 

heeft juf Laura met een leerling uit SO1 koekjes gebakken 

voor de buurt. Dit omdat zij wellicht overlast kunnen ervaren. 

Leerlingen van SO2 zijn de koekjes samen met juf Laura rond 

gaan brengen in de buurt. Hopelijk hebben zij hier lekker van 

gesmuld. 
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NIEUWS UIT VELDHOVEN 

In SO1 zijn we gestart met een vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen. Vanaf dit 

jaar leren we letters, lezen en schrijven met heel veel verschillende leuke nieuwe 

dingen. We hebben een magnetisch letterbord, nieuwe voorleesverhalen, opdrach-

ten op de laptop en nieuwe leesboekjes. De kinderen en juffen zijn enthousiast. En 

wat gaat dat leren van letters zo goed!  

 

Tijdens de lessen woordenschat zijn we bezig geweest met allerlei woorden die met 

dieren te maken hebben. We hebben een collage gemaakt over waar je dieren tegen 

kunt komen en waar ze leven. In tijdschriften zochten we naar dieren. De dieren 

hebben we geplakt bij de juiste plekken op de collage. We knipten honden, vissen, 

krabben, tijgers en insecten uit. Ook hebben we het gehad over welke dieren eieren 

leggen en welke niet. En hoe zou je kijken als je buurman opeens met een struisvo-

gel langs zou wandelen in plaats van met zijn hond. Zou je dan verbaast kijken, en 

hoe kijk je dan? 

 

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 

hulpmiddel 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 maatre-

gelen 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.  

LEERLINGENRAAD SCHOOLFOTOGRAAF 
Juf Marion komt eens in de zoveel tijd bij elkaar met de 

leerlingenraad. In elke klas zijn weer nieuwe leden geko-

zen die hieraan deelnemen. In de leerlingenraad bespre-

ken de leerlingen en juf Marion belangrijke dingen die 

leven binnen, maar ook buiten de school.  

Op maandag 12 oktober is het weer zover, dan komt 

de schoolfotograaf op Zuiderbos! Het is belangrijk dat 

de kinderen met hun mooiste lach op school komen 

deze dag. In de aankomende weken ontvangen jullie 

nog een brief met verdere informatie. 

https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/actueel/nieuws/protocollen-rondom-covid-19
https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/actueel/nieuws/protocollen-rondom-covid-19
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EXTRA M2 ZUIDERBOS 

GRAAG AANDACHT VOOR 

Afgelopen weken is er ontzettend hard gewerkt om tijdelijke units bij onze school te plaatsen. Totaal krijgen we twee grote 

lokalen, een werkkamer en een klein lokaal erbij. Uiteraard zijn we hier ontzettend blij mee, omdat we al jaren te weinig 

ruimte in de school, of anders gezegd te veel leerlingen in huis hebben. Zuiderbos is dan ook erg blij dat zowel de gemeente 

Veldhoven als ook stichting Severinus dit mede mogelijk gemaakt hebben, zonder hun hulp hadden we dit nu niet kunnen 

realiseren.  

 

Twee weken geleden hebben we onder leiding van de uitvoerder van De Meeuw, een rondleiding verzorgt voor de directe 

buren van de school. We waren erg blij met de grote opkomst en nog blijer met de grote betrokkenheid en interesse die 

alle buurtbewoners toonde. Hoewel dit soort verbouwingen gepaard gaat met overlast (bouwverkeer, tijdelijke afsluiting, 

geluidsoverlast enzovoorts) vonden we het prettig te horen dat de buurtbewoners de overlast niet als ‘heel erg’ ervaren 

hebben. Donderdag 1 oktober krijgt Zuiderbos de sleutel overhandigd en kunnen we starten met het inrichten van de loka-

len. Als de corona ontwikkelingen het toelaten volgt er later in het jaar opnieuw een uitnodiging voor de buurtbewoners en 

alle geïnteresseerde om de extra ruimte in gebruik te zien. Los van het feit dat we erg blij zijn met deze ruimte, vind ik het 

vooral erg fijn dat de regio hiermee anticipeert om de structureel grotere vraag van dit type onderwijs. Hierdoor hoeft er in 

ieder geval voor nu geen enkel kind thuis te zitten omdat er geen plaats is op school.  

  

Mark Oldenburg 

Directeur  

LEERLINGENRAAD 

MOPPENTAPPEN 

Hoe noem je een Mexicaan die geen auto heeft? 

Carloos  

 

Op een dag komt een man bij de bakker en ziet de bakker op de grond liggen. 

De man vraagt aan de bakker waarom hij op de grond ligt.  

De bakker antwoordt: ‘Ik ben aangevallen door een tijgerbrood.’ 
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BIBLIOTHEEK 

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

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

weekgeschenk 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 geschiedenis 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 ezelsbruggetjes.  

 

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.  

http://www.libris.nl
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IN DE WANDELGANGEN 

IN DE MEDIA 

HET A-WOORD 
Sam luistert het liefst naar muziek op zijn koptelefoon en zingt 

de meest ingewikkelde teksten moeiteloos mee. Volgens zijn 

ouders geen probleem, ieder kind heeft zijn eigenaardighe-

den, maar de rest van de familie ziet dat er meer aan de hand 

is. Wanneer uiteindelijk de diagnose autisme gesteld wordt, 

slaat dat in als een bom. Aanvankelijk doen Sams ouders er 

alles aan om het beruchte a-woord te vermijden. Maar on-

danks hun goed bedoelde, ontroerende en soms hilarische 

pogingen het beste voor Sam te doen, moeten ze eraan gelo-

ven dat het leven niet altijd maakbaar is en dat de norm niet 

altijd de norm hoeft te zijn. (Bron: https://over.eo.nl/.)  

Het A-woord is te zien op maandag om 21.35 uur bij de 

EO op NPO 1.  

In SO1 gaf de juf de kinderen de mededeling dat ze het speelgoed op moesten ruimen, omdat het tijd was om naar de gym 

te vertrekken. Eén van de leerlingen zegt daarop hardop: ‘Dat is nu echt een anticlimax’.  

De twee juffen kijken elkaar aan en vragen aan hem waarom dat dan zo is.  

De leerling antwoordt: ‘Gaan we eerst gezellig spelen, na school ga ik afspreken met mijn beste vriend EN DAN GAAN WE 

TUSSENDOOR NOG NAAR DE GYM!’ (leerling haat gym).  

 

De kinderen vertellen over hun weekend verhalen. De ene leerling vertelt tegen de ander wat ze wel niet allemaal heeft 

moeten doen: ‘Eerst moest ik fietsen in de tuin en daarna MOEST IK OOK NOG DOUCHEN, DAT WAS ECHT VERMOEIEND!’ 

 

Eén van de leerlingen laat de juf haar buik zien en roept: ‘KIJK EENS JUF, MIJN SNAVELTJE!’ 

 

Tijdens het buitenspelen komt er een leerling naar een van de juffen toe en vraagt: ‘Juf, hoe heet het ook alweer als je een 

bloeduitstorting hebt?’ 

De juf antwoordt: ‘Een blauwe plek?’ 

‘Nee’, antwoordt de leerling, ‘ik bedoel vrouwen daar beneden...’ 

De juf antwoordt: ‘Dan ben je ongesteld.’ 

De leerling stelt nog een vraag: ‘Wat heb je dan ook alweer nodig? OH JAAAAA, IK WEET HET AL – POM POM’S!’ 

https://over.eo.nl/
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