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NIEUWS UIT VELDHOVEN 

SINTERKLAAS OP SCHOOL 
Vrijdag 4 december kwam sinterklaas 

bij ons op school. Wij gingen naar bui-

ten om sinterklaas op te wachten. Wij 

gingen zingen en springen en ja hoor 

hij kwam met piet op de fiets. 

 

Daarna gingen sinterklaas en piet 

naar SO1. jaja wij mochten vragen 

stellen en cadeautjes uit pakken. toen 

gingen ze weg en piet strooide 

peprnooten en sinterklaas ging ook naar andere klassen. wij gingen ook 

nog film kijken sinterklaas piza en knutsellen en later op de dag kwam 

piet nog een keer in so1. piet kwam mee just dance doen en nog een 

keer pepernooten strooien en toen gingen allen kinderen naar huis en 

piet en sinterklaas ook. 

 

         - Loïs (SO1)  
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PIETENGYM 

In de Sinterklaasperiode is het natuurlijk ook tijd voor Pietengym! Er worden in heel Nederland nieuwe pieten ge-

traind, en zo ook op Zuiderbos! En we kunnen vertellen dat er weer veel diploma’s uitgedeeld zijn. Klimmen over 

daken, pakjes mikken in de schoorsteen en natuurlijk gekke pietenkunstjes doen. De kinderen van het Zuiderbos 

zijn hier erg goed in gebleken! Op de foto zie je een impressie van de obstakels die ze moesten overwinnen, en alle 

nieuwe pieten hebben grenzen verlegd en angsten overwonnen. De kinderen verdienen dan ook een dikke boks 

van Sinterklaas. Tot volgend jaar! 

 

Rowin (SO2) 

Pietengym was leuk we hebben balanceren en cadeaus 

moeten bezorgen. En we hebben moeten klimmen in de 

klimrek. En we hebben gesprongen op een trampoline. En 

we hebben naar touw naar touw naar touw naar touw ge-

klommen en dat was moeilijk en met de trampoline moes-

ten we op een grote mat landen en dat was moeilijk. Want 

hij was hoog op twee dingen aan het staan en die waren 

hoog en we hebben yoga gedaan dat was leuk.  

SINTERKLAAS BINGO 

De kinderen kregen bij het Sinterklaasjournaal van Sinterklaas de op-

dracht om in de klas op zoek te gaan naar bingokaarten, die de pieten 

daar verstopt hadden. Toen ze deze gevonden hadden, gingen ze via 

het digibord lekker bingo spelen met Sinterklaas. De bingo-plaatjes 

mochten ze ‘wegstrepen’ met pepernoten en aan het einde mochten 

ze deze natuurlijk lekker opsnoepen. Wat een plezier! 

 

Remco (SO2) 

De sinterklaas bingo bevatten een leuken bingo kaarten met plaatjes 

en we KEKEN maar een filmpje. waar sinterklaas een bingorat draaide, 

en als je het plaatje hat dan mog je er een pepernoot op legen. En we moesten de bingokaarten zoeken. 
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GRAAG AANDACHT VOOR 

KLASOVERSTIJGEND WERKEN 
Vanaf maandag 30 november zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in het onderwijsprogramma van 

SO1 en 2. Dit houdt in dat de leerlingen (in groep 5, 6 en 7) voor de vakken Rekenen, Taal en Spelling weleens 

naar een ander lokaal moeten. Op deze manier kunnen we de leerlingen meer begeleiden bij de lastigheden die 

zij ervaren. De rest van de vakken zullen de leerlingen gewoon in hun eigen klas volgen.  

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

de aandacht 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: 

 

Kasper wordt een kip van Sam Copeland 

Kasper (9) verandert op de gekste momenten in een dier. Hij weet nooit van tevoren welk 

dier. Binnenkort doet hij mee aan de schoolmusical. Wat als hij dan in een dier veran-

dert?  

 

Onweer van Anna Woltz 

Twee zomerse avonturen over Flo (13) die bij haar baantje in 

een hotel in Italië Raf (15) en zijn zusje Larissa ontmoet. Heeft de 

vriend van hun moeder echt contact met de maffia? En over Ca-

milla (11) die baalt als ze naar Zweden wordt gestuurd in de zo-

mervakantie. Maar als ze wordt opgepikt door twee broers in 

een gestolen auto begint een spannend avontuur.  

 

Syntopia van Tanja de Jonge 

In de stad waar Timo woont is een indrukwekkende woontoren 

gebouwd, waarin alles via een ingenieus computersysteem gere-

geld wordt. Samen met een klasgenoot gaat Timo op zoek naar de verborgen plekken in 

het gebouw. Al snel blijkt dat er vreemde dingen gebeuren.  
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