
 

Nieuwsbrief Zuiderbos Helmond | dec 2020 

HELMOND 

 AGENDA   

 21 december t/m 1 januari  Kerstvakantie  

DECEMBER 
2020 

NIEUWS UIT HELMOND 

 

SINTERKLAASVIERING SO1 
Op 4 december hadden we in SO1 onze jaarlijkse Sinterklaasvier-

ing. In de ochtend had de juf kunnen regelen dat de klas even 

kon beeldbellen met Sinterklaas. Sinterklaas wist over iedere 

leerling wel iets te vertellen, zo leuk!  

 

Omdat Sinterklaas het erg druk had, kwam juf (piet) Renate in de 

klas om samen met de leerlingen pepernotenbingo te spelen. De 

leerlingen deden allemaal fanatiek mee. Aan het einde van de 

bingo kregen ze allemaal een cadeautje en een chocolateletter. 

Hmmm... ’s Middags hadden we nog een leuke Sinterklaasfilm 

gekeken met natuurlijk wat lekkers erbij.  

Het was een erg leuke dag!  
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SINTERKLAASVIERING SO3 

 

SCHOOLFRUIT 

Vanaf week 46 is het Europees project schoolfruit weer van start gegaan. Dit betekent dat de leerlingen op woensdagen, 

donderdagen en vrijdagen groente of fruit krijgen op school. Het is dus niet nodig dat de kinderen op deze dagen zelf fruit 

meenemen, al mag dat natuurlijk wel!  

 

Naast het uitdelen van groente en fruit zal er de komende periode ook aandacht zijn voor het thema gezonde voeding 

binnen de lessen (bijvoorbeeld door het bekijken van filmpjes over de oogst van de aangeboden producten of een 

smaakexperiment).  

SINTERKLAASVIERING VSO1 

Ook in VSO1 werd er Sinterklaas gevierd. We speelden 

met de hele groep een dobbelspel. Elke leerling en docent 

had voor € 5,- een tweetal cadeaus gekocht. Het eerste 

half uur stond in het teken van de cadeaus uitpakken. Het 

tweede half uur stond in het teken van cadeaus ruilen. 

Tussendoor waren er voor iedereen pepernoten en cho-

colade munten, want ook dat hoort erbij! Waar sommige 

hun zinnen gezet hadden op de snoepcadeaus, waren er 

ook leerlingen die voor de lichtslang en het slaapmasker 

streden. Heerlijk om te zien dat fanatisme. Ondanks dat 

niet iedereen precies kreeg wat hij/zij wilde was het zeker 

een geslaagde activiteit, waarna iedereen toch met mini-

maal 2 cadeaus naar huis keerden.  
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SCHOOLHOND SEP 
Sinds dit schooljaar is er weer een schoolhond: Sep is de naam! Samen met zijn baasje 

Yvonne is hij meestal op dinsdagen en donderdagen aanwezig. Wat is hij blij als er leerlingen 

zijn die even een wandelingetje met hem gaan maken of met hem willen spelen. Dit kan op 

momenten dat een leerling bijvoorbeeld even een ontspannings- of ontladingsmomentje 

nodig heeft. Even lekker samen een frisse neus halen, bewegen of ontstressen tussen al het 

harde werken door.  

NIEUWS UIT HELMOND 

VOORSTELLEN MEDEWERKERS   
Even voorstellen… 

 

Mijn naam is Rianne Maas en ik ben op 26 oktober gestart als teamleider op de school van uw kind. 

De afgelopen weken heb ik aangenaam kennis mogen maken met het team en de klassen. Voor u 

blijft het eerste aanspreekpunt de leerkracht of leerkrachtondersteuner van uw kind. Mocht u een 

vraag voor mij hebben, dan kunt u mij telefonisch via het algemeen nummer bereiken of via 

r.maas@zuiderbos.nl. 

 

Voor de komende periode wil ik u, ondanks de maatregelen rondom Corona, hele fijne en gezellige 

dagen toewensen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Rianne Maas 

 

 

Ik ben Veerle Stravers, 20 jaar en ik ben sinds begin dit schooljaar stagiair bij Zuiderbos Helmond. Hier 

ben ik terecht gekomen via een kennis die lesgeeft op de locatie in Vught. Zij gaf aan dat ze het goed vond 

passen bij mij en mijn opleiding. Vanaf dit jaar zit ik namelijk in mijn tweede schooljaar van de opleiding 

pedagogiek die ik volg aan de Fontys in Eindhoven. Hier heb ik het gelukkig erg naar mijn zin! 

 

Iedere maandag en dinsdag ben ik te vinden in het VSO. Maar ook in het SO zie je mij met regelmaat 

voorbijkomen. Mijn rol als stagiair is voornamelijk leerkracht ondersteunend werk. Hierbij kun je denken 

aan bijvoorbeeld even wat extra één op één aandacht voor leerlingen. 

 

In mijn vrije tijd ben ik te vinden op het handbalveld of bij de scouting, ook vind ik het erg leuk om op pad te gaan met de 

hond. Als bijbaantje ben ik kassière in de supermarkt bij mij in het dorp (Best). Tot het eind van dit schooljaar loop ik nog 

stage bij Zuiderbos. Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust! 
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WARM KLEDEN 
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 na-

tuurlijk moeten luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn. Hierdoor zal ook in deze koudere maanden de temperatuur van 

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

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

GRAAG AANDACHT VOOR 

BIBLIOTHEEK 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

Ik woon in huis met:  

Ons mam, onze Bram en onze hond 

Rapper 

Mijn hobby’s zijn:  

Vissen, gamen en voetballen 

Ik kan goed: 

Voetballen 

Ik kan minder goed: 

Lezen 

Ik heb een hekel aan: 

Knutselen 

Lekkerste eten is: 

Kippenpootje, lasagne en witte boten 

in tomatensaus 

Mooie muziek is: 

Ik vind heel veel muziek leuk 

Een mooie film is: 

Ik vind veel filmpjes leuk 

De beste website is: 

YouTube 

Een fijne plek is: 

In de bergen in Oostenrijk, als ik kan 

skiën 

Ik vind Zuiderbos: 

Ik vind het een leuke school en vind 

het leuk dat meneer Jürg altijd in de 

ochtend buiten staat! 

BART KREEMERS SO3 

We leren onze kinderen zo ongeveer alles, behalve de gebruiksaanwijzing van hun eigen 

hoofd. Dankzij Mindgym: Sportschool voor je geest hebben talloze volwassenen al ontdekt hoe 

ze met eenvoudige oefeningen hun mentale conditie kunnen verbeteren. Hoog tijd dus om 

ook onze kinderen te leren hoe ze baas kunnen worden in hun hoofd. Daarom heeft Wouter 

de Jong nu Superkrachten voor je hoofd geschreven.  

 

Superkrachten voor je hoofd is een echt doeboek om te ontdekken hoe je koning in je kop 

wordt. Je leert hoe je beter om kunt gaan met stressvolle, moeilijke of saaie momenten, on-

aangename ervaringen, hoe je je sociale skills kunt verbeteren en meer zelfvertrouwen krijgt. 

De Jong pakt dit onderwerp weer aan op zijn ondeugende, relativerende manier, met mooie 

anekdotes, grappige weetjes en rake kinderquotes. Het boek staat vol leuke oefeningen met 

toegankelijke uitleg, challenges die je kunt doen en geestige tekeningen van Hein de Kort.  

 

Bron: www.mindgymvoorkids.nl.  

SUPERKRACHTEN VOOR JE HOOFD 
WOUTER DE JONG 

http://www.mindgymvoorkids.nl/
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U MAG JIJ ZIJN 

JEROEN VADER VAN BART 

Woonplaats: 

Helmond 

Ik woon in huis met:  

Mijn zonen Bram en Bart en ons 

hondje Rapper 

Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Werken, boodschappen doen, poet-

sen, sporten etc. 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Een leuke school waar onze Bart veel 

kan leren en zeker ook op sociaal ge-

bied. Een school waar onze Bart indi-

vidueel als in groepsverband centraal 

staat 

Mijn leukste herinnering op school: 

Ik vond alles wel leuk, maar vooral de 

gymlessen 

Van de meester van de vijfde klas weet 

ik nog:  

Dat hij tijdens het speelkwartier altijd 

sigaren rookte. Als je na de pauze in 

de klas kwam en de goede man kwam 

binnen, dan stonk het hele lokaal 

naar de stinkende sigaar 

Mijn leukste vak op school was: 

De gymles 

Zuiderbos is voor mij: 

Een school lekker dichtbij en een 

school waarbij ik zie dat onze Bart op 

zijn plaats zit en met veel plezier 

naartoe gaat. Een school waar hij fou-

ten mag maken en zichzelf mag zijn 

en waar hij veel mag en kan leren op 

vele fronten. 
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