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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 23 november Studiedag, alle leerlingen vrij  

 4 december Sinterklaasviering  

 11 december Rapporten  

NOVEMBER 
2020 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 
Op vrijdag 6 november heeft Zuiderbos Veldhoven deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. De leerlingen zijn samen 

met hun leerkracht(en) gestart met een gesprek over gezond ontbijt en ontbijtrituelen, waarna er heerlijk gesmikkeld is.  

Ons ontbijtje bestond uit bruine boterhammen, bruine broodjes, krentenbroodjes, volkoren crackers, gekookte eitjes, kaas, 

stroop, jam, yoghurt, melk en komkommer. 

 

We hebben gezellig zitten tafelen. Duimpje omhoog voor het gezonde ontbijt! 
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NIEUWS UIT VELDHOVEN 

AFSLUITING BLINK 

Op vrijdag 16 oktober stond de afsluiting van Blink op het 

programma. Deze periode hebben we gewerkt aan het 

thema ‘Reis de wereld rond’. We hebben met de klassen 

over de gehele wereld gereisd en ontdekt. We zijn online 

de grens overgegaan met bijvoorbeeld games en YouTu-

be. En hebben hierdoor geleerd dat je door het internet 

snel contact krijgt met mensen over de gehele wereld.  

 

 

Tijdens de afsluiting hebben we spellen gedaan 

passend bij het thema. Er was een interactieve 

quiz over het thema, Hollandse spellen en een 

eet-quiz over verschillende landen. Het was erg 

gezellig en geslaagd! 

 

‘We hebben over Landen gepraat. We hebben 

ook activiteiten gedaan. bijvoorbeeld Spijker-

poepen gedaan. en ook peperkoek gehapt. en 

ook puzzels over de Landen en één puzzel over 

landen en eten. Dat we één presentatie Hadden gedaan en dat was SUPPER 

leuk!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Groetjes Nisa (SO2) 

 

SINTERKLAASPERIODE 

De Sinterklaasperiode is weer aangebroken. Helaas kunnen we door de COVID-19 maatregelen 

de Sinterklaasviering niet heel groots uitpakken. Maar we gaan zeker ons uiterste best doen om 

er een leuke viering van te maken.  

 

In de aanloop naar 5 december zullen we als SO gebruikmaken van het lesprogramma dat hoort 

bij het Sinterklaasjournaal, wat we ook elke dag op de voet zullen volgen. Naast het volgen van 

het Sinterklaasjournaal zullen er extra activiteiten georganiseerd worden zoals: Pietengym, pe-

pernoten bakken, surprise (SO2 en SO3), knutselmiddag en de Sint zal ook een bezoekje brengen 

aan iedere klas, waarbij hij in SO1 een aantal leuke klassencadeaus zal achterlaten. 

 

Wij hebben ontzettend veel zin in deze spannende, maar gezellige periode en zijn benieuwd naar de surprise creaties! Moch-

ten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw zoon/dochter.  
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NIEUWS UIT VELDHOVEN 

ACTIVITEITENDAG 
Op vrijdag 2 oktober stond in het teken van de activiteitendag. Op deze dag hebben zowel de leerlingen in het SO als VSO 

verschillende activiteiten ondernomen met tussendoor een gezellige lunch in de klas. We hebben gesport, geknutseld, hapjes 

gemaakt en nog veel meer!  

SCHOOLFRUIT 
Omdat Zuiderbos het belang van een gezonde leefstijl hoog in het vaandel heeft 

staan, hebben wij ook dit jaar weer meegedaan in de loting voor schoolfruit. Na 

verschillende jaren op rij ingeloot te zijn, zijn wij heel blij met het geluk ook dit 

jaar weer voorzien te worden van schoolfruit! Per 9 november krijgt Zuiderbos 

Veldhoven wekelijks een levering fruit binnen van leverancier CJ. Den Daas B.V.  

 

Het fruit zal over de verschillende klassen verdeeld worden en dagelijks als tus-

sendoortje aangeboden worden aan de leerlingen. Het assortiment is breed, 

waardoor de leerlingen kennismaken met de verschillende soorten fruit die er 

zijn. Dit wil niet zeggen dat uw zoon/dochter geen fruit meer mee naar school 

hoeft te nemen. Wij bieden naast het eigen fruit wat extra’s aan. 

 

Benieuwd naar meer informatie? Klik dan op deze link: www.euschoolfruit.nl/

schoolfruitnieuwsbrief  

 

We begonnen de activiteiten dag met opstarten in de eigen klas. We namen toen door welke activiteiten we gingen doen 

en in welk groepje je terecht komt. Na het doornemen in de klas konden we beginnen met de eerste activiteit. In de eerste 

activiteit kon je kiezen uit hapjes maken of een actieve quiz. In de actieve quiz hebben ze sportvragen beantwoord. Bij hap-

jes maken kon je kiezen uit verschillende dingen je kon bijvoorbeeld kiezen uit citroen ranja maken of krentenbollen sme-

ren. Ook mocht je de rietjes versieren voor bij de citroen ranja en er werden zakjes met groentes gemaakt. Daarna hadden 

we pauze. Na de pauze begon de tweede ronde. In de tweede ronde hebben alle leerlingen van het vso gym gehad. In de 

gym les hebben we een trefbal spel gespeeld. Daarna kon je kiezen of je wilde voetballen of het spel kubs wilde spelen. Op 

het einde van de gymles hebben we nog een eind spel gedaan. Het spel wat we hebben gedaan heet putje stampen. Na de 

gymles liepen we samen terug en zette we de tafels tegen elkaar aan en legde we de tafelkleden op tafel. Iedereen mocht 

zijn brood pakken en aan tafel gaan zitten. Ook legden we al het eten en drinken wat we bij hapjes hadden gemaakt op 

tafel daar mocht je ook iet van pakken als je wilde. Na de grote pauze ging heel het Vso Levend bingo spelen. Je mocht zelf 

je tweetal kiezen en de juf draaide de balletjes. Na de bingo mochten we zelf een spelletje kiezen zoals even voetballen of 

basketballen maar je mocht ook gewoon een spelletje uit de kast pakken. Na de spelletjes was het tijd. De juffen en mees-

ters liepen mee naar de taxi. En toen zat de activiteiten dag er weer op. 

- leerling, VSO2 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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HERFSTKNUTSELEN SO1 
In SO1 leren de kinderen van groep 3 dit thema onder andere over de verschillende seizoenen. Omdat de herfst inmiddels flink 

door Nederland waait, de regendruppels meer en meer komen en de bomen kaal beginnen te raken hebben wij een herfstige 

tekening gemaakt.  

 

We hebben eerst met potlood een paraplu getekend met hieronder onszelf of bedachte poppetjes en daarna hebben we deze 

ingekleurd met wasco en witte (onzichtbare) regendruppels getekend. Toen we er op het laatst met waterverf overheen gin-

gen, leek het wel alsof we konden toveren! Opeens was er regen en was onze herfsttekening helemaal compleet! 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

MOPPENTAPPEN 
Wat ruikt hetzelfde in de ochtend, middag en avond? 

Antwoord: je neus (Trez, groep 3) 

 

Wat is wit en staat om de hoek? 

Antwoord: een zielige koelkast (Michael, groep 4) 

 

Waarom mogen Russen niet met zijn vieren in de auto?  

Antwoord: omdat het dan Virussen zijn!  

Twee dolfijnen komen elkaar tegen. De ene dolfijn zegt: 

‘HAAI’. De andere: ‘WAAAH’ (Willyna, groep 5) 

 

Wie mogen er geen boeken lenen? 

Antwoord: BoekHOUDERS (Björn, groep 6) 
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LEERLINGENRAAD 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

Op donderdag 29 oktober is de leerlingenraad voor de tweede keer samengekomen om belangrijke zaken vanuit de leer-

lingen te bespreken of nieuwe ideeën te opperen. Onderstaand een inkijkje in de laatste vergadering. Aan het woord is 

Marion van Weert, onze voorzitter van de leerlingenraad: 

 

De vorige keer hebben we afgesproken om in de klassen na te denken over wensen voor het buitenspeelplein.  

• Puk spreekt de wensen uit voor een schommel, een nieuw stuk plein om te stoepkrijten (maar helaas is die ruimte er 

niet) en een knutselhoekje buiten. Maar knutselen vinden we meer een binnen-activiteit.  

• Rowin spreekt de wensen uit voor een bankje bij het grote voetbalveld, (maar op dat veldje kunnen wij helaas geen 

wijzigingen aanbrengen want daarvan is Zuiderbos geen eigenaar) ook een schommel op het speelplein en een trampoline 

voor op het kleine grasveldje. We waren het erover eens dat er bij het gebruik van een trampoline wel duidelijke regels 

moeten komen, zodat het voor kinderen uit elke bouw veilig moet blijven. Hiervoor is natuurlijk budget nodig en of dat er is 

en hoeveel dat is, weten we nu nog niet. Daarvoor moeten we eerst een concreet plan hebben. Hierover zullen we volgen-

de keer verder gaan nadenken.  

• Kes spreekt het verzoek uit om reparatie van de voetbalgoals. Er ontbreken nogal wat spijlen waardoor de bal soms 

helemaal verder rolt naar het speelplein van Herlaarhof. Dit geeft hen misschien ongemak. Aan de andere kant valt het 

misschien voor hen ook wel weer mee, want we hebben er tot nu toe geen klachten over gehad. En als ze er last van zou-

den hebben, zouden zij wellicht zelf de goals al gerepareerd hebben. 

 

De volgende bijeenkomst is op donderdag 10 december. Hopelijk kan deze ook gewoon op school plaatsvinden, maar 

mocht dat niet lukken, zullen we deze sowieso online laten doorgaan. Op de agenda staat dan in ieder geval het concreter 

uitwerken van de ideeën.  

EVEN VOORSTELLEN… 
MADELEINE SMEETS 

In deze nieuwsbrief stel ik mij graag aan u voor. Ik ben Madeleine Smeets en sinds 1 okto-

ber teamleider op de school van uw kind. De afgelopen weken heb ik het team leren ken-

nen en leerlingen ontmoet in hun klas of bij het Nationaal Schoolontbijt. Ik ben onder de 

indruk van het werk van het team en zal hen van harte ondersteunen in het werk rond uw 

kind, onze leerling.  

 

Uw eerste contactpersoon blijft natuurlijk de leerkracht van uw kind. Maar mocht u mij 

iets willen vragen of melden, dan kunt u mij bereiken via het algemene nummer 073 - 

6847060 of via m.smeets@zuiderbos.nl. 

 

De komende weken staan in het teken van Sinterklaas. Ik wens u - ondanks de beperkin-

gen door Corona - een gezellige periode toe.  

 

Hartelijke groet,  

Madeleine Smeets 

mailto:m.smeets@zuiderbos.nl
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WARM KLEDEN OP NATUURLIJKE VENTILATIE 

GRAAG AANDACHT VOOR 

De ventilatie op school voldoet aan de geldende richtlijnen, maar we willen ook rekening houden met de extra adviezen die 

vanuit het RIVM ten aanzien van het coronavirus gegeven zijn. Dat betekent dat we de lokalen in onze school regelmatig 

natuurlijk moeten luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn. Hierdoor zal ook in deze koudere maanden de tempera-

tuur van buiten in onze lokalen geblazen worden. De installateur heeft de verwarming extra hoog gezet, maar het kan des-

ondanks voorkomen dat het kouder is dan normaal in de lokalen. Zorg daarom dat de kinderen extra warm gekleed naar 

school komen. 

BIBLIOTHEEK 

BOEKENTIPS 
Lezen en voorlezen is voor de kinderen op Zuiderbos erg belangrijk. Wij willen dit via deze weg nogmaals onder de aan-

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

de kinderen. Onderstaand een aantal voorlees-/leestips en leuke boeken. 

 

Alfabet, Charlotte Dematons 

Een prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar. 

 

B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe bergen bewondert, terwijl op de 

bloemetjesbank een broccoli in bikini hun bloemkooltje in zijn buggy bekijkt. 

T is van tandarts - een teckel - die met een tang een tand trekt van een tyrannosaurus rex 

terwijl zijn toegewijde tandartsassistent - een tapir - toekijkt. 

Alle letters van het alfabet en hun oneindige mogelijkheden vind je in dit prachtige boek vol 

verrassende vondsten. Iedere pagina is een weergaloos zoek- en ontdekfeest. 

Probeer in de tekeningen ook de letters zelf te vinden, voor de dief ermee vandoor gaat! 

Zie je welk voorwerp hij van bijna elke bladzijde meeneemt? 

 

 

Prutsers & pechvogels, Tosca Menten en Jozua Douglas 

Een boek voor kinderen tussen de ca. 9 en 12 jaar oud. 

 

Prutsers en pechvogels is de nieuwe verhalenbundel van schrijversduo De Gouden Grijns. Na 

het succesvolle Pech onderweg schreven Tosca Menten en Jozua Douglas opnieuw een boek 

dat perfect aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek. Verhalen uit de geschiedenis, 

maar nu eens niet over heldhaftige keizers, gewiekste uitvinders en sublieme kunstenaars. In 

deze bundel staan historische missers centraal. Over een brandende pruik, een hinnikend 

kunstgebit en een rampzalig verlopen ballonvaart. 
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BOEKENTIPS 

BIBLIOTHEEK 

15 3/4, Dave Goldstein 

Voor lezers vanaf ca. 15 jaar. 

 

De vijftienjarige Lina (ik-persoon) vindt dat ze van haar ouders weinig te verwachten heeft. 

Ze bemoeien zich nauwelijks met haar en thuis wordt nergens over gesproken. Ze ervaart 

haar vader en moeder als liefdeloos. Als ze patsboem verliefd wordt op een rechtenstudent 

die bijna twintig is, is de keus voor haar eenvoudig. Ze wil met hem samenwonen, ook al is ze 

nog geen zestien. Dat maakt de situatie behoorlijk ingewikkeld. In dit verhaal is de hoofdper-

soon iemand die recht op haar doel afgaat. Ze is verliefd en denkt niet na over de consequen-

ties. Haar vriend Melvin doet dat wel. Hij blijkt ook een niet al te prettige thuissituatie te heb-

ben.  

 

 

Lijken bovenstaande boeken je interessant of leuk om te lezen, vraag dan gerust aan je leerkracht of hij/zij het boek besteld 

bij onze leesconsulent, dan kun je het boek op school lezen!  

IN DE MEDIA 

Gelezen in het Brabants Dagblad: De broodnuchtere Ans Geleijns geeft al tientallen jaren les aan pubers en is verknocht aan 

haar mavoleerlingen. Iedereen kan iets leren van deze lerares, zéker puberouders. Enkele opvoedtips van Ans: Luister naar ze, 

wees geen curlingouder, stel duidelijke grenzen. Klik op deze link voor meer tips.  

TIEN OPVOEDTIPS VAN JUF ANS 

https://www.bd.nl/binnenland/tien-opvoedtips-van-een-ervaren-mavodocent-wees-geen-curlingouder~a8131d68/
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IN DE WANDELGANGEN 

Een van de leerlingen in SO1 zegt hardop: ‘HOLY MOLY!’.  

Een van de andere leerlingen vraagt: ‘Wat is dat eigenlijk?’, waarop de eerste leerling antwoord: ‘Dat is ook een taal!’ 

 

Een van de leerlingen ziet in de hal een pepernotenkrans staan, waarop hij verontwaardigd, schouderophalend tegen de juf 

zegt: ‘Daar kunnen kinderen in Afrika heel lang van eten en wij hangen dat gewoon hier aan de muur!’ 

‘Dat kan eigenlijk echt niet hè!’ 

 

In SO1 gaat het over ontbijt, lunch en avondeten. Bij het avondeten blijven de meeste leerlingen hangen. Opeens gaat het 

over lievelingseten. Een van de leerlingen zegt: ‘Ik vind lasagne echt heel erg lekker!’  

Een van de andere leerlingen kijkt bedenkelijk en antwoordt: ‘Oh, ja… das toch die soort van warme tomatencake?!’ 

LAAT VMBO LEERLINGEN HUN EIGEN BOEKEN KIEZEN 
In september jl. verscheen onderstaand artikel van Marino van Liempt, leraar Nederlands op Zuiderbos College Vught, op 

www.neerlandistiek.nl.  

 

Ik geef les aan de examenleerlingen van een school voor speciaal onderwijs waar staatsexamens worden afgenomen. DUO in 

Groningen bepaalt de normen voor het commissie-examen (het mondeling examen). 

 

Dit jaar moeten leerlingen op het vmbo-t acht boeken lezen. Natuurlijk waren er altijd al normen, maar daarbinnen mochten 

de leerlingen zelf hun keuze bepalen. Dat leverde altijd prachtige literatuurlijsten op. 

 

De commissie heeft nu aangekondigd dat leerlingen vanaf 2023 moeten kiezen uit een lijst van 100 boeken. Toen ik dit mijn 

leerlingen vertelde, reageerden die gelukkig net zo boos als ik: ze zijn bereid om boeken te lezen die ze zelf gekozen hebben en 

ik zorg er met hen voor dat die van voldoende niveau zijn en dat ze daarover diep-inhoudelijk kunnen praten. Maar nu is de 

motivatie bij de leerlingen die in 2023 examen gaan doen helemaal weg en mijn examenleerlingen bevestigen ook dat ze dol-

blij zijn dat ze nog zelf hun boeken mogen kiezen. 

 

Net als een paar jaar geleden, toen de commissie besloot dat vmbo-leerlingen geen poëzie meer op hun lijst móchten zetten, 

ben ik ook nu weer verhaal gaan halen. Het antwoord van DUO: “Leerlingen kiezen voor verfilmingen, samenvattingen of ge-

ven tijdens het examen aan dat ze boeken niet gelezen hebben.” Ik heb ze al laten weten dat ik dit een onzinnig argument 

vind, want het heeft niets met de keuzevrijheid van de titels te maken. Met andere woorden: ze hebben er ofwel géén goede 

reden voor ofwel het is gemakzucht. Even belachelijk. 

 

In mijn opleiding is het me keer op keer duidelijk gemaakt (en de literatuur, o.a. Bonset, bevestigt terecht dit idee): je moet 

leerlingen motiveren door ze voldoende keuzevrijheid te geven. En hier ben ik het volmondig mee eens. Sterker nog: nadat me 

al is afgenomen dat ik poëzielessen nog kan verantwoorden aan leerlingen (en die geef ik tot mijn grote spijt dus niet meer 

aan vmbo’ers), wordt me nu nog meer wind uit de zeilen en vlees van de botten genomen en vind ik mijn vak simpelweg min-

der leuk, sámen met mijn leerlingen. Ik ben gefrustreerd en protesteer! Ben je het met me eens, laat het DUO weten op 

vso@duo.nl. We laten ons vak toch niet nog verder uithollen! 

IN DE MEDIA 

http://www.neerlandistiek.nl
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