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HELMOND 

 AGENDA   

 21 t/m 23 juni Studiedagen, alle leerlingen vrij  

 24 en 25 juni Studiedagen, SO leerlingen vrij  

JUNI 
2021 

NIEUWS UIT HELMOND 

 

DE WIEBELSTOEL 

In SO1 staat een hele rare stoel. Hij heeft geen vier poten en het zitvlak 

is rond en schuin. Maar wanneer je erop gaat zitten, gaat het zitvlak 

recht. Je gaat vanzelf rechtop zitten en je zet je beide voeten goed op 

de grond. Je kan dan een beetje wiebelen met je heupen, terwijl je 

toch goed op je stoel zit. Nu snap je waarom de stoel WIEBELSTOEL 

heet! De juf hoeft nu niet meer te roepen dat je stoel vier poten heeft, 

hihi! Op deze stoel hoef je niet stil te zitten, maar kan je toch heel goed 

opletten! Fijn voor de leerling en fijn voor de juf. 

 

Een TOPstoel dus! 



 

Nieuwsbrief Zuiderbos Helmond | juni 2021 

JUNI 

2021 

NIEUWS UIT HELMOND 

SCHOOLREISJE: ZUIDERBOS ORANJESPELEN 2021 

SO1 

Omdat het ook dit jaar nog niet mogelijk was om naar een pretpark te gaan 

met ons jaarlijkse schoolreisje, hebben we het groots aangepakt! De hele dag 

hebben de leerlingen van het SO allerlei activiteiten en spelletjes gedaan. Zo 

waren er onder andere een grote stormbaan en een kantelmuur waar je goed 

moest samenwerken. Tijdens de workshop graffiti was iedereen super 

creatief! Ook iets lekkers mocht natuurlijk niet ontbreken… Een echte friet-

kraam, een ijsje en een snoepzak voor thuis. Kortom: het was een gezellige 

dag met iedereen! 

SO2 

Op 26 april was het zover: de Zuiderbos Oranjespelen vonden plaats op het veld 

achter de school. Alle juffen, meesters en kinderen kwamen in hun meest oranje 

gekleurde outfit naar school. Na een korte start in de klas was het tijd om naar 

buiten te gaan om te kijken wat er te beleven was. Er kon worden geklauterd over 

de stormbaan, kracht kon worden gemeten op de kantelmuur en er waren spellen 

waarbij goed nagedacht moest worden. Tussen al het spelen door was er natuurlijk 

tijd voor wat lekkers. Er stond een echte ijscokar en er was een limonadetafel. Alle 

kinderen mochten tijdens een uurtje rust een mooie graffiti maken van hun naam. 

Na al het spelen en creatief bezig zijn was het tijd voor de lunch. Wat kun je op zo’n 

feestelijke dag anders eten dan een frietje met een snack. Iedereen heeft lekker 

zitten smikkelen en na de lunch nog wat gespeeld. Alle kinderen waren winnaars en 

hebben dan ook een medaille meegekregen met een goed gevulde snoepzak.  

 

We hebben een super dag gehad; mooi weer met als belangrijkste deel: vrolijke 

kinderen. 
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NIEUWS UIT HELMOND 

SCHOOLREISJE VSO 

Op woensdag 28 april stond voor het VSO het schoolreisje op het programma. 

Vanwege Corona moesten we creatief zijn en improviseren, omdat het oorspron-

kelijke programma dus niet door kon gaan. Uiteindelijk hebben we met Stichting 

BAASS een mooi programma neergezet.  

 

In de ochtend zijn we met de bus naar Eindhoven vertrokken om daar te starten 

met een boksclinic. Deze werd aangeboden door een MMA-vechter met wed-

strijdervaring, wat natuurlijk wel indruk maakte. De leerlingen hebben goed 

meegedaan en de basiselementen van het boksen geleerd. Het zweet van de 

boksles was nog niet opgedroogd of de leerlingen maakten zich alweer op voor 

de volgende sportieve activiteit, namelijk ongeveer 7 kilometer wandelen rich-

ting de locatie waar we het middagprogramma zouden gaan volgen. Het was een 

mooie wandeling via het Vincent van Gogh pad. Tijdens de wandeling kregen de 

leerlingen wat lessen van Syl van BAASS over de omgeving en de natuur. Onder-

weg kwamen we ook wat obstakels tegen. Zo moesten we een stukje survivallen 

door moerasachtig gebied, met vieze schoenen en natte kleren als gevolg. Geluk-

kig was het prachtig weer dus dat kon de pret niet drukken. De wandeling leid-

den ons naar een buitenlocatie van BAASS waar de leerlingen konden houthakken, trampolinespringen en pizza eten, maar 

vooral chillen en kletsen.  

 

De leerlingen hebben het zichtbaar naar hun zin gehad, dus we kunnen spreken van een geslaagde dag! Bedankt allemaal!   

2021 

JUNI 
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BIBLIOTHEEK 

 

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 wo-

nen 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.    

IN DE MEDIA 

VILLA PINEDO 

Jaarlijks horen 86 000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar 

gaan. Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan de problematiek en 

ouders, maar te weinig aandacht aan wat de betrokken kinderen echt nodig 

hebben.  

 

Bij Villa Pinedo zijn daarom kinderen met gescheiden ouders aan het woord. 

Dat is wat onze stichting zo bijzonder maakt. Kinderen met gescheiden ou-

ders zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Want wie weet er nou be-

ter hoe het is om te leven met gescheiden ouders dan zij zelf? 

 

Ons doel is dat kinderen met gescheiden ouders even gelukkig, veerkrachtig, stressbestendig en kansrijk kunnen zijn als 

alle andere kinderen en dat zij kunnen uitgroeien tot gezonde volwassenen. Onze ambitie is om alle kinderen en jongeren 

met gescheiden ouders te bereiken en de benodigde support te bieden.  

 

We maken onze ambitie waar door kinderen met gescheiden ouders een online plek te geven waar ze zich thuis kunnen 

voelen en met andere kinderen met gescheiden ouders over van alles kunnen praten.  

 

Er zijn inmiddels ruim 400 ervaringsdeskundigen (van 18 tot 26 jaar) die zich als vrijwilliger inzetten. Ze steunen andere 

kinderen en maken volwassenen bewust van wat er in het hoofd en het hart van kinderen met gescheiden ouders om-

gaat. 

 

Bron: www.villapinedo.nl.  

JUNI 

2021 

http://www.villapinedo.nl
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JIJ MAG JIJ ZIJN 

Ik woon in huis met:  

Mama, papa, Sjors en Maud 

Mijn hobby’s zijn:  

Korfballen en hoorn spelen 

Ik kan goed: 

Tekenen 

Ik kan minder goed: 

Niet perfect doen 

 

Favoriete eten: 

Pizza 

Favoriete muziek: 

Popmuziek 

Favoriete film: 

Harry Potter (alle films) 

 

Favoriete website: 

YouTube 

Favoriete plek: 

Thuis 

Ik vind Zuiderbos: 

Leuk 

 

 

ANOUK VAN DIJK SO3 

U MAG JIJ ZIJN 

BREGJE MOEDER VAN ANOUK 

Ik woon in huis met:  

(papa) Dennis en de kinderen: Maud 

(12), Anouk (10) en Sjors (6) 

Onder schooltijd ben ik bezig met: 

Mijn eigen werk (ik werk op een mid-

delbare school in Deurne) en dingen 

in en rondom ons huis 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Toen ik net twee maanden op school 

zat, startten ze in Nederland met ba-

sisscholen in plaats van kleuterscho-

len en lagere scholen (dat was in 

1985). We gingen toen in een grote 

feestelijke optocht (met vlaggetjes en 

liedjes) van onze kleuterschool naar 

groep 1 in de nieuwe basisschool 

 

Mijn leukste herinnering op school: 

Ik ging altijd heel graag naar school. Ik 

hield van werkjes doen en leren en 

daarnaast hield ik van de gezelligheid 

van klasgenootjes om me heen 

Van meneer Swinkels weet ik nog:  

Dat we hem geen meester mochten 

noemen, maar mister. Als je bij hem 

iets goeds deed, kreeg je als beloning 

een dropje. Ik zat bij hem altijd hele-

maal vooraan omdat ik dat fijn vond. 

Hij was mijn lievelingsmeester 

 

 

 

 

Mijn leukste vak op school was: 

Op de basisschool taal en handvaar-

digheid, op de middelbare school En-

gels (en dat geef ik nu zelf!) 

Zuiderbos is voor mij: 

Een plek waar ze Anouk kunnen bie-

den wat ze nodig heeft. Een veilige 

plek, waar ze echt naar Anouk kijken 

en er voor haar zijn 
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