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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 1 april Ouderavond  

 2 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

 5 april Tweede Paasdag  

 6 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

FEBRUARI 
2021 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

KERSTWEEK 
Helaas heeft het kabinet voor 

de kerst besloten dat de scho-

len dicht moesten en de kin-

deren weer thuis les moesten 

volgen. Door deze sluiting zijn 

de meeste activiteiten die ge-

pland stonden voor de kerst-

vakantie niet doorgegaan.  

Gelukkig kon er nog wel snel 

geregeld worden dat de kerst-

lunch door kon gaan. De ouders hebben samen met de kinderen nog alle-

maal lekkere dingen verzameld, zodat we een lekkere en gezellige kerst-

lunch hebben gehad! 

 

Ook zijn de ingezamelde kerstpakketten afgegeven bij RSZK de Merefelt 

in Veldhoven. Helaas konden we de knutsels niet meer maken, maar de 

pakketten zijn wel gevuld met lekkere dingen voor de bewoners.  
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OPENING BLINK 

In het nieuwe jaar zijn wij weer met een nieuw thema voor Blink gestart: Bouwen en Duurzaam Design.  

 

De onderbouw houdt zich bezig met hoe gebouwen gemaakt worden en wat daarvoor nodig is, terwijl de boven-

bouw aan de gang gaat met hoe producten/gebouwen duurzaam worden gebouwd. 

 

In SO2 hebben ze bij de opening zelf een gebouw getekend en deze daarna gebouwd met verschillende duurzame 

materialen. 

 

Nisa (SO2): Het was leuk en iedereen vond het een leuke opdracht. Blink is leuk. We 

hebben eerst een tekening gemaakt en daar na hebben we het gemaakt. ik was met 

Remco en dat ging goed.  

FILM: DE HEKSEN SO1 EN SO2  

In SO1 heeft de juf de afgelopen periode het boek van Roald Dahl, 

De Heksen, voorgelezen. Dit boek was vroeger haar lievelingsboek. 

Ook wij vonden dit boek super spannend en ook grappig. De opper-

heks had een heel grappig Duits accent. Hier moesten wij vaak om 

lachen.  

 

Omdat de cito toetsen zo goed gegaan zijn en wij allemaal ont-

zettend ons best gedaan hebben, hebben we als beloning de nieu-

we verfilming van dit boek gekeken. Samen met alle kinderen van 

SO1 en SO2 hebben we in het SO1 lokaal de film gekeken met wat 

lekkers en een bekertje ranja.  
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CARNAVALSVIERING 

Rowin (SO2) over maskers maken: 

het zag er grappig uit op het eind maar nu naar het begin je moest vaseline 

op je gezicht doen en dat was plakkerig en daar na moest je gips op die vaseli-

ne doen en dat was eng op het eind want je moest hem 15 min op en je moest 

niet lachen niet praten en niet 

door je neus ademen want dan 

duwden je lucht uit je neus erop en 

dan kwam die los en dat mocht 

niet en het is goed gelukt. 

De kinderen hebben tijdens de Carnavalsviering, corona-proof, hapjes 

gemaakt, waarna ze deze lekker op hebben mogen eten. Wat een gezel-

ligheid! 

Om de dag leuk af te sluiten, werd er in SO1 nog lekker gehost. Zo 

hebben we toch nog een beetje het gevoel van Carnaval gehad! 
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SNEEUWPRET 

De schakelklas en VSO1 heeft ervoor 

gezorgd dat de paden rondom de 

school weer schoon en veilig waren!  

Nisa (SO2): De sneeuw is leuk we hebben een sneeuwengel ge-

maakt. Dat was koud maar je moet wel durven. Ik heb het gedaan 

en de Juf ook en een klasgenoot. 
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PROTOCOL CORONA 
Graag willen we jullie informeren over het volgende: 

 

Op basis van de meest recente persconferentie zijn de protocollen rondom Corona door Zuiderbos geactuali-

seerd. Deze protocollen zijn ingegaan per 8 februari 2021 en zijn te vinden op onze site: www.zuiderbos.nl en on-

der het kopje: protocollen-rondom-covid-19. 

 

VOORSTELLEN MEDEWERKER 
Even voorstellen... 

 

Met veel enthousiasme mag ik me voorstellen als zorgcoördinator van Zui-

derbos voor het VSO. Ik ben Yvette den Hartigh-Vermeesch en woon in 

Dommelen. Ik ben per 1 januari 2021 gestart en heb daarvoor onder andere 

lange tijd gewerkt in het praktijkonderwijs. Ondanks dat het door alle maat-

regelen best een bijzondere start is op school, heb ik het al erg naar mijn zin 

en heel veel mooie dingen gezien op school! 

IN DE WANDELGANGEN 

We kijken een film waarin iemand heel hard gilt. De juf zegt: ‘Wat een gillende keukenmeid!’  

Eén van de leerlingen antwoordt: ‘Ja, misschien moeten we haar af steken met oud en nieuw!’ 

Eén van de leerlingen in SO1 zegt: ‘Ik kan niet werken’, waarop een andere leerling roept: ‘Wat nou, ik 

kan niet werken? DAS ECHT DE GROOTSTE ONZIN DIE IK OOIT HEB GEHOORD!’ 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzuiderbos.nl%2Fbasisonderwijs-vught%2Factueel%2Fnieuws%2Fprotocollen-rondom-covid-19&data=04%7C01%7Cm.kuiper%40zuiderbos.nl%7Ce25a47f0c6754b82210608d8c9c77b15%7C4621235795f84056a9471052204c63d3
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