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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 7 t/m 18 juni Cito-toetsen  

 18 juni  Schoolreisje  

 21 t/m 23 juni Studiedagen, alle leerlingen vrij  

2 21 t/m 25 juni Studiedagen, SO leerlingen vrij  

 7 juli Sponsorloop  

JUNI 
  2021 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

EXAMENS ENTREE OPLEIDING 
Dit schooljaar heeft een grote groep leerlingen van VSO2 de Entree opleiding gevolgd. De Entree opleiding is in samenwerking 

met ROC ter Aa een mogelijkheid om een officieel MBO1 diploma te halen op Zuiderbos. Voor veel leerlingen een mooie kans 

op een diploma, na mogelijk diverse teleurstellingen in hun eerdere school loopbaan. 

 

Bij de Entree opleiding kies je voor een profiel waarbinnen je stage wilt gaan lopen. Dit kan bijvoorbeeld Horeca zijn, maar 

ook “Verkoop en Retail” of “Zorg en Dienstverlening”. In totaal kunnen leerlingen uit acht profielen kiezen. Op de stageplek 

werken zij vooral aan hun werknemersvaardigheden en competenties en op school werken zij vooral aan hun schoolse com-

petenties en krijgen zij les in de verplichte vakken, zoals Nederlands, Rekenen en Burgerschap. 

 

Met een MBO1 diploma kunnen de leerlingen doorstromen naar, als dat passend is, MBO2, maar is uitstroom naar Arbeid 

ook een mogelijkheid. Op het moment van schrijven zijn de leerlingen zich druk aan het voorbereiden op hun mondelinge 

examens en hun praktijkexamens. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hopen we van harte dat al onze leerlingen ge-

slaagd zijn voor hun Entree opleiding en met een welverdiend diploma op zak van hun vakantie mogen gaan genieten! 

 

We zijn in ieder geval nu al trots op het harde werk wat zij geleverd hebben en op hun doorgemaakte ontwikkeling! 

 

 

Leerkrachten en ondersteuners van VSO2 
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Dit jaar heb ik de Entree opleiding gevolgd op Zuiderbos. Het was 

een moeilijk jaar vanwege Covid en de druk die er toch op je gezet 

word. Maar het jaar was ontzettend gezellig. Van spelletjes na het 

harde werk tot een ijsje halen bij de Kers. Je begint met een stage in 

oktober, hij eindigt in juli na je praktijk examen. Bij de stage leer je 

veel over het vak dat je gekozen hebt. Daar ga je ook gezellige en 

minder gezellige momenten hebben. Ondertussen ga je ook twee 

dagen naar school om alles te leren voor je examen, je bent echt 

naar je diploma aan het werken. Ik heb nu nog drie examens te gaan, 

mijn praktijk, spreken en gesprekken voeren. Ik ben er helemaal klaar 

voor om mijn diploma te krijgen en mijn nieuwe opleiding te starten 

op het Summa College. Fijne Zomer iedereen :D  

        Kiki Liebregts 

KONINGSSPELEN 2021 

De vrijdag voor de meivakantie was het dan zover: de Koningsspelen! Een sportdag waar alle leerlingen van Zuiderbos Veldho-

ven aan deelnamen en kennis hebben gemaakt met verschillende sporten zoals boksen, hiphop, personal training/voetbal en 

groene spelen.  

 

We zijn de dag gestart met een warming-up op muziek van gymmeester Daan. De spieren moesten toch maar even goed opge-

warmd worden om helemaal klaar te zijn voor de vier clinics. De knieën in de lucht, de armen zwaaien, hardlopen op de plek en 

springen! Iedereen deed goed mee! Na de warming-up zijn de klassen verdeeld onder de workshops, hieronder meer: 

Boksen, door Ivo Recourt van I-move:  

Deze clinic boksen ging niet alleen maar over tech-

niek, slaan en elkaar raken, juist niet! Het is gegaan 

over: hoe sta je stevig in je schoenen, wanneer zeg je 

stop en hoe verdedig je jezelf. Boksen is als middel 

ingezet. Daarnaast heeft Ivo leuke oefeningen ge-

daan waardoor je werkt aan je conditie! Bij iedere 

klas zijn oefeningen op maat aangeboden in een 

speelse vorm. Dat was leuk! 

 

Ook juf Vicky van VSO1 heeft geweten dat ze haar 

dekking goed hoog moet houden.  

EXAMENS ENTREE OPLEIDING 
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Personal training/voetbal, door Roel Sports&Health/PT PSV: 

De echte personal trainer van PSV was op Zuiderbos! Dat vonden veel leerlingen heel gaaf! Ze konden geen genoeg krijgen van 

deze fitte PSV-hunk. Nadat iedereen met handtekeningenboekjes langsgekomen was en na de vele fotosessies, kon Roel dan 

ook zijn clinic geven. Met reactiespelletjes werden de leerlingen getest op hun snelheid. Ook werden de technische vaardighe-

den even flink op de proef gesteld. En na een paar leuke afwerkvormpjes werd er nog een partij gespeeld. Dat was gaaf! 

Hiphop, door Bas Everstijn van Cardo Dance Departement: 

De leerlingen gingen dansen! En dat was niet zomaar voor 

iedereen weggelegd. Je moet het maar even durven om met 

je klasgenoten te dansen. Popping, locking, breaking, allerlei 

stoere moves op een lekkere beat, dat is wat ze samen met 

Bas hebben gedaan! En zowel de leerlingen van SO1 tot aan 

VSO1 hebben meegedaan en wát hadden ze een plezier!  

 

Zelfs juf Jeske trok haar beste moves uit de kast! 

KONINGSSPELEN 2021 
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Groene spelen door gymmeester Daan: 

Door je klasgenoten opgetild worden en door een spinnenweb doorgegeven worden, klimmen over een touw dat je klasgeno-

ten vasthouden, wapperen met de parachute en met je groepje vier dezelfde materialen verzamelen bij ‘Boter kaas en ei-

eren’. Je moet het allemaal maar durven!  

 

Door samen te werken en te overleggen konden ze het spel spelen. Bij ieder spel hadden ze elkaar nodig! En dat maakte het 

soms ook best spannend, want je raakt elkaar aan, je moet elkaar vertrouwen en gaat dat allemaal wel op een leuke manier? 

Iedere klas heeft dit op een goede en gezellige manier uitgevoerd, en dat is knap! 

 

Deze sportieve (verjaar)dag was erg geslaagd! Na een hele dag sport en spel hadden de leerlingen een ijsje- en wat rust met 

een filmpje verdiend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONINGSSPELEN 2021 
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AFSLUITING BLINK PRESENTATIE 

ik de een speek beurt over t rex dat iedereen opeten, dat was niet zo leuk dat hij dat deet en we hadden filmpje er in ge daan en 

geluiden en een paar grapjes zantten erin en als was grappig trex eet vlees en geen planten en hij was een oud beest en leefte 

dijzend jaaren geleden en vas gevaarlijk voor als ook voor vlees eters en 

de trex leg ook heele groote ieren maar toen kwam er een metioriet en 

maakte ze alle maal dood en nu zijn de meeste dino's dood. 

     

   - Rowin (SO2) 

EINDCITO GROEP 8 

 
In de week van 19 april hebben de leerlingen 

van groep 8 de Centrale Eindtoets gemaakt. 

Alle kinderen hebben super hard gewerkt.  

 

Jullie zijn toppertjes!  

SPEURTOCHT QR-CODES 

Een qrcode is een soort barcode. Deze code is ontwikkeld 

door Denso Wave   

De leters qr staan voor quick respons (snel antwoord).  

De qrcode is eigenlijk een link naar een site.  

Wij hebben hier een speurtocht mee gedaan voor blink.  

Je moest een telefoon hebben en dan ging je met je 

groepje naar een qrcode die was verstopt.  

Dan ging je de qrcode scannen en dan kreeg je een filmpje 

of een vraag die in het filmpje zit en die moesten we dan 

beantwoorden.  

Ik vond het heel leuk om te doen en de rest deed ook goed 

mee.   

Je hebt er ook heel veel van geleerd.   

  

Groeten Puk Heesters (SO1)  
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CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 

0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Het CJG is een samenwerking van organisaties die zich 

bezighouden met opvoeden en opgroeien (Zuidzorg, GGD, Cordaad Welzijn, Lumens, MEE en ge-

meente). Doel van het CJG is om snel en eenvoudig informatie en advies te geven over opvoeden 

en opgroeien. Medewerkers van het CJG nemen de tijd voor je. En zoeken, als het nodig is, met jou 

naar hulp op maat voor jou kind.  

 

 

In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft iedere school een contactpersoon  

namens het CJG.  

Voor Zuiderbos is dit: 

Anisa Dehzad 

Jeugdconsulent /  

clientonafhankelijke ondersteuner 

06-43366510  

Werkzaam vanuit MEE.  

 

CJG 
Ouders als zowel leerkrachten kunnen terecht met de volgende vragen: gezondheid, groeien, weerbaarheid, spelen en vrije 

tijd, vrienden maken, pesten, gamen, puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen, ge-

dragsproblemen, toekomstperspectief, clientonafhankelijke ondersteuning, zoeken naar een passende school of zorgaanbie-

der, leerlingenvervoer, dagbesteding etc. 

 

Als je als ouder vragen hebt mag je altijd direct met de bovenvermelde contactpersoon contact leggen. Ook kun 

je dit aan de leerkracht vragen. Zij kunnen vervolgens dan weer contact leggen met de jeugdconsulent om 

zo snel te kijken of zij mee kan kijken met jullie hulp- vraag.  Ook kunnen de kinderen buiten Veldhoven 

terecht bij de contactpersoon. Zij zal dan intern be- kijken hoe de hulpvraag binnen de andere gemeente 

verder opgepakt kan worden.  

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) is ook telefonisch bereikbaar,  

via 040 25 84113, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Elke ochtend zal één van de 

CJG-partners je telefonisch te woord staan. Ook kan je met het CJG in contact komen via de website 

CJGveldhoven.nl en het mailadres info@cjgveldhoven.nl 
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BIBLIOTHEKEN WEER OPEN! 
Goed nieuws! De bibliotheken zijn sinds donderdag 20 mei weer 

(deels) geopend. We zijn blij om je weer te mogen ontvangen. Wel 

gelden voorlopig aangepaste openingstijden, beperkte faciliteiten en 

een registratieplicht en gezondheidscheck voor alle bezoekers. Check 

van tevoren even op je bibliotheekwebsite wat de regels zijn! 

KINDERJURY 
Dit jaar heeft SO2 meegedaan met de Kinderjury. 

 

Kinderen van 6 tot 12 jaar konden tijdens de Stemweek op 

alle kinderboeken uit het voorgaande jaar stemmen. Dit kon 

via een stemformulier op school, via de boekwinkel of biblio-

theek, maar ook via de website van de Kinderboekenweek. 

Inmiddels is het stemmen tellen begonnen en zullen de geno-

mineerde schrijvers op 2 juni bekend gemaakt worden!  

Spannend! 

 

Wil jij zelf nog eens, samen met je vader of moeder, rondneuzen in deze super leuke boeken dan kan dat via: https://

kinderboekenweek.nl/kinderjury/. Ga op één van de kaften staan, klik op de ‘Info’ button en lees het eerste hoofdstuk van 

het boek, dan kan je direct checken of het een leuk boek voor je is! Ga dan naar je eigen bieb om het te lenen, of vraag Mar-

tijn om het mee te nemen naar school! 

 

Regelmatig lezen heeft een positief effect bij kinderen 

De Kinderjury heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met nieuwe boeken en het leesplezier te 

vergroten. Regelmatig lezen heeft een positief effect op de taalvaardigheid en woordenschat van kinderen. Verhalen nemen 

je mee in het hoofd van een ander, laten je kennismaken met een andere mening, nemen je mee op ontdekkingstocht en 

versterken je verbeeldingskracht. In internationale onderzoeken scoren Nederlandse kinderen bovengemiddeld op lees-

vaardigheid en heeft ruim de helft van de basisschoolkinderen een positieve houding tegenover het lezen van boeken 

(Leesmonitor, Stichting Lezen). 

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
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JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN 
VILLA PINEDO 

Lieve jij,  
 
Dit boek is er speciaal voor jou. Een boek vóór en dóór kinderen met gescheiden ouders. Je 
kunt verhalen lezen over hoe andere kinderen omgaan met de scheiding van hun ouders 
en je krijgt tips over hoe je moet dealen met stiefouders, met wonen in twee verschillende 
huizen, met ruzie en met het gevoel dat je moet kiezen tussen je ouders. En over ál die 
andere dingen die erbij kunnen komen kijken.  
 
Je hoeft het niet alleen te doen, we doet het met z’n allen. 
 
Bron: Flaptekst Je hoeft ’t niet alleen te doen.    

VILLA PINEDO 
Dit jaar heeft SO2 meegedaan met de Kinderjury. 

 

Kinderen van 6 tot 12 jaar konden tijdens de Stemweek op alle kinderboeken uit het voorgaande jaar stemmen. Dit kon via 

een stemformulier op school, via de boekwinkel of bibliotheek, maar ook via de website van de Kinderboekenweek. Inmid-

dels is het stemmen tellen begonnen en zullen de genomineerde schrijvers op 2 juni bekend gemaakt worden!  

Spannend! 

 

Wil jij zelf nog eens, samen met je vader of moeder, rondneuzen in deze super leuke boeken dan kan dat via: https://

kinderboekenweek.nl/kinderjury/. Ga op één van de kaften staan, klik op de ‘Info’ button en lees het eerste hoofdstuk van 

het boek, dan kan je direct checken of het een leuk boek voor je is! Ga dan naar je eigen bieb om het te lenen, of vraag Mar-

tijn om het mee te nemen naar school! 

 

Regelmatig lezen heeft een positief effect bij kinderen 

De Kinderjury heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met nieuwe boeken en het leesplezier te 

vergroten. Regelmatig lezen heeft een positief effect op de taalvaardigheid en woordenschat van kinderen. Verhalen nemen 

je mee in het hoofd van een ander, laten je kennismaken met een andere mening, nemen je mee op ontdekkingstocht en 

versterken je verbeeldingskracht. In internationale onderzoeken scoren Nederlandse kinderen bovengemiddeld op lees-

vaardigheid en heeft ruim de helft van de basisschoolkinderen een positieve houding tegenover het lezen van boeken 

(Leesmonitor, Stichting Lezen). 

IN DE MEDIA 

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/
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