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HELMOND 

 AGENDA   

 4 maart Sponsorloop  

 18 maart Culturele activiteit  

 2 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

 5 april Tweede Paasdag  

 6 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

FEBRUARI 
2021 

NIEUWS UIT HELMOND 

 

WEERBAARHEIDSTRAINING ROTS EN WATER 
Op vrijdag 26 februari gaan we starten met de weerbaarheidstraining Rots en Water.                      

 

In deze training leren de kinderen onder andere om: beter voor zichzelf op te 

komen, grenzen aan te geven, stevig te staan, de kracht van de juiste ademhaling en 

hoe je in bepaalde situaties het beste kunt reageren. De training wordt gegeven aan de groepen SO3 en 

VSO1/1a. Na deze groepen komen wellicht ook de andere groepen hiervoor in aanmerking. Bij de trainingen die 

gegeven worden in de gymzaal zijn ook de eigen leerkrachten van de kinderen aanwezig.  
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FEBRUARI 

2021 

NIEUWS UIT HELMOND 

NIEUWE KLAS 

Per 4 januari 2021 is er een nieuwe klas gestart op het Zuiderbos: VSO1A.  

 

VSO1A is een klas met zeven leerlingen: Cas, Desteney, Kyra, Tije, Tjil, Rens 

en Steven. Karlijn en Jeroen zijn de leerkrachten van deze klas. Zij volgen het-

zelfde programma als de andere VSO1 klas.  

 

We hebben er zin in en gaan er een mooi jaar van maken!  

Even voorstellen... 

 

Mijn naam is Lisa Belt en vanaf deze week ben ik vier dagen in de week werk-

zaam op Zuiderbos. Dit zal zijn als leraarondersteuner in het basisonderwijs, op 

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.  

 

De leerlingen hebben mij vast al een keertje gezien, toen ik een ochtendje kwam 

kijken hoe het op school was. Ik vond het heel erg leuk om te kijken hoe het ging 

op school en heb dan ook erg veel zin om aan de slag te gaan.  

 

Je kunt bij mij terecht als je iets niet snapt van je schoolwerk, als je iets moois 

hebt gemaakt en dat wilt laten zien (ik vind alles met knutselen en tekenen na-

melijk superleuk), maar ook als je gewoon eventjes wilt kletsen.  

 

Ik heb veel zin om jullie beter te leren kennen! Tot snel! 

 

Groetjes, Lisa  

VOORSTELLEN MEDEWERKER  
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FEBRUARI 

2021 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

Ik woon in huis met:  

Nick, mama, Kivits (Robert), Flynn 

Mijn hobby’s zijn:  

Voetballen, buiten spelen, gamen 

Ik kan goed: 

Voetballen, Flynn knuffelen, rekenen 

Ik kan minder goed: 

Schrijven, taal, luisteren 

 

 

Ik heb een hekel aan: 

Soms mijn broer, ‘s ochtends mijn 

bed uit komen, spruitjes 

Lekkerste eten is: 

Spaghetti aglio e olio, pizza, kippen-

kuifjes, pannenkoeken 

Mooie muziek is: 

Arcade van Duncan Laurence 

 

 

Een mooie film is: 

Minions 

De beste website is: 

YouTube 

Een fijne plek is: 

Mijn huis, lekker warm in mijn bed 

liggen 

Ik vind Zuiderbos: 

Leuk, ik vind het fijn 

 

DAAN PLUIJM SO1 

U MAG JIJ ZIJN 

MIRJAM MOEDER VAN DAAN 

Woonplaats: 

Helmond 

Ik woon in huis met:  

Mijn twee lieve knappe kindjes Nick 

(9), Daan (8), mijn vriend Kivits 

(Robert) en mijn geweldige dalmatiër 

Flynn (en vast nog wel ergens een 

spinnetje of miertje  ) 

Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Natuurlijk met mijn schoolwerk en af 

en toe briefjes schrijven naar vrien-

dinnetjes    

Mijn eerste herinnering aan school:  

Dat mijn juffrouw uit groep 3 zei dat 

ik niet goed kon knippen. Vond ik niet 

zo leuk, maar nu kan ik het heel erg 

goed. “Proberen is leren!” 

Mijn leukste herinnering op school: 

Op de basisschool waren dat (sorry) 

maar toch de pauzes, buiten met 

vriendjes en vriendinnetjes; knikke-

ren, flippo’s ruilen, elastieken, in de 

klimtoestellen stuntelen, tikkertje 

etc. Ook een keer mijn hamster kwijt-

geraakt in het gemetselde fietsenrek 

(dat was NIET leuk) 

Van meester Bazelmans weet ik nog:  

Hij was mijn leraar Nederlands en 

mijn mentor, met hem kon je altijd 

over alles praten, jammer dat hij 

overspannen raakte, we hadden niet 

de meest makkelijke klas. Meneer 

Jutjens was mijn biologieleraar, hij 

was zo gepassioneerd over zijn werk 

en lesmateriaal en daardoor vond ik 

dat reuze interessant 

Mijn leukste vak op school was: 

Natuur- en scheikunde, we deden 

vaak leuke experimenten 

Zuiderbos is voor mij: 

Een goede toevoeging voor Daan en 

voor mij een rustiger gevoel dat ik 

niet weer op het matje moet komen. 

Leuke leraren/leraressen, die weten 

wat de kinderen nodig hebben en 

daarop inspelen. 
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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 

Sanne Hooijmaijers 

Linda Theelen 

 

Opmerkingen/suggesties graag mailen 

naar info@zuiderbos.nl met als 

onderwerp: ‘nieuwsbrief Zuiderbos’. 
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