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HELMOND 

 AGENDA   

 6 t/m 17 oktober Kinderboekenweek  

 20 oktober Schoolfotograaf  

 21 oktober Sponsorloop  

 25 t/m 29 oktober Herfstvakantie  

 2 november Nationaal schoolontbijt  

 12 november Informele ouderbijeenkomst  

OKTOBER 
2021 

NIEUWS UIT HELMOND 

 

UITJE SO1 
Op woensdag 15 september is SO1 naar de Brandevoortse Hoeve geweest, daar hebben ze een prachtig maisdool-

hof. In het doolhof zijn we op safari geweest. We moesten allemaal dieren zoeken, zoals een nijlpaard en een giraf. 

En bij elk dier vonden we een opdracht.  

 

Het is best wel spannend om door een doolhof te lopen. Soms waren de paadjes heel smal en dan moest je flink 

bukken om geen maiskolven in je gezicht te krijgen. Ook de weg en de opdrachten zoeken was heel moeilijk, maar 

het is ons gelukt! 

 

We waren niet alleen in het doolhof, maar samen met heel veel naaktslak-

ken. Dat vonden sommige leerlingen vies en eng. Maar… we zijn er alle-

maal heelhuids uitgekomen en kregen tot slot ranja, een ijsje en een ca-

deautje. Het was een hele leuke ochtend, waarin we hebben geleerd om 

samen te werken, op elkaar te wachten, luisteren naar elkaar, elkaar hel-

pen en nog veel meer. 
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OKTOBER 

2021 

NIEUWS UIT HELMOND 

WEEK TEGEN PESTEN 
27 SEPTEMBER T/M 1 OKTOBER 
In de weektaak van SO3 stond in de ‘Week Tegen Pesten’ 

een opdracht om een stripverhaal te maken rondom dit 

thema. Teun uit SO3 is heel creatief bezig geweest en 

wilde zijn eindresultaat graag met ons delen! 

Op donderdag 21 oktober 2021 wordt er een spon-

sorloop georganiseerd! 

 

Dit jaar gaan we geld inzamelen voor het goede 

doel: Lotus Child Education. Dit is een organisatie 

gevestigd in Gemert die kinderen uit Mongolië on-

dersteund om uit de armoede te komen en te sti-

muleren een passende onderwijskeuze te maken. 

Per kind wordt er gericht gekeken wat voor soort 

onderwijs het beste aansluit bij zijn/haar vaardig-

heden, kennis, kwaliteiten en interesses. Voor ie-

der kind een betere toekomst! 

 

Op de dag van de sponsorloop gaan we rondjes 

rennen op het pad voor school of bij slecht weer in 

de VEKA gymzaal. De komende weken krijgen de 

leerlingen meer informatie hierover.  

SPONSORLOOP 
LOTUS CHILD EDUCATION 

HERFSTVAKANTIE 2021 MET JIBB+ 

De herfstvakantie staat weer voor de deur! Dit jaar organiseert Jibb+ weer supervette sportactiviteiten tijdens de 

herfstvakantie. Kom jij meedoen met Expeditie Robinson, dansen of apenkooi? Of ga jij voor badminton, spelenkermis 

of koken? Er is deze vakantie ook een sport en cultuur carrousel! Hier ga je naast een sportonderdeel ook nog twee 

creatieve activiteiten doen. Ben je nieuwsgierig geworden naar het totale aanbod? Kijk op 

www.sportencultuurhelmond.nl. Vanaf 4 oktober kun je je inschrijven, vol=vol. De kosten zijn € 2,50 per activiteit 

(m.u.v. We-Jump (€ 3,00) en meidenvoetbal (gratis)).  

 

Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/

helmond). 

http://www.sportencultuurhelmond.nl
http://www.leergeld.nl/helmond
http://www.leergeld.nl/helmond
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NIEUWS UIT HELMOND 

KINDERBOEKENWEEK 
WORDEN WAT JE WIL 

‘Worden wat je wil’ is het thema van de Kinderboekenweek 

in 2021! 

 

Ook wij hebben de Kinderboekenweek feestelijk geopend, 

met een echte KBW-show, jawel de Kinder Boeken Week-

show waarin een quizmaster mensen bevraagt wat ze 

worden willen. Hoe leuk is het om kapper te worden, of kon-

ingin, profvoetballer, timmerman of ober. 

 

Natuurlijk werd er ook aan leerlingen gevraagd wat ze later 

worden willen en werd er geprobeerd om zoveel mogelijk 

beroepen in 30 seconden te benoemen. En misschien was je 

de gelukkige die naar de kapper mocht komen, of even iets 

mocht bestellen bij de ober. Hopelijk heeft iedereen weer genoeg inspiratie opgedaan om de komende twee weken 

na te denken over ‘worden wat je wil’.  

 

Elke klas heeft een leesboek gekregen wat aansluit bij het thema van KBW. En als er ouders zijn die over hun echte 

beroep willen praten in de klas, wees welkom! 

‘Worden wat je wil’ gaat over de toekomst, maar vergeet niet dat je vandaag ook al iemand bent. En vergeet ook niet 

dat je niet altijd hetzelfde beroep hoeft te doen, vandaag wil je brandweerman worden en later toch liever een rap-

per! 

 

Worden wat je wil… wij hopen dat het uitnodigt tot meer lezen en meer praten rondom dit thema met uw kind! 

2021 

OKTOBER 

IN DE WANDELGANGEN 

Leerling uit SO3 (groep 7/8) geeft zijn eigen draai aan een taalopdracht uit zijn werkboek: 
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VOORSTELLEN MEDEWERKER 
Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Fenne Schatorje, 27 jaar oud en woon met mijn vriend Dirk in 

Deurne. Na mijn studie Pedagogiek ben ik vijf jaar in de modebranche onderne-

mer geweest. Ik was eigenaresse van RUYS fashion (webshop & winkel in Deur-

ne) en daarnaast heb ik samen met twee anderen een modelabel opgericht: 

Club L' Avenir. Na deze geweldige jaren, voelde ik toch dat ik terug naar mijn 

andere passie moest gaan: met kinderen werken.  

 

Deze beslissing heb ik begin 2021 gemaakt. Super blij en trots ben ik dan ook 

dat ik vanaf dit schooljaar op Zuiderbos werk. Ik geef les aan VSO1.  

 

Even nog wat lievelingsdingen van mij: winkelen (natuurlijk), gezellig uiteten, 

wijntjes drinken, mijn familie, lieve vriendinnen, Kopenhagen, hardlopen, fiet-

sen en zo kan ik nog wel even doorgaan...  

 

Tot ziens op Zuiderbos!  

 

Groetjes Fenne  

OKTOBER 

2021 

NIEUWS UIT HELMOND 

BIBLIOTHEEK 

HANDBOEK VOOR BEGINNENDE PUBEROUDERS 
Je staat er misschien niet bij stil, maar op een dag heb je niet meer een fris, gezel-

lig en speels kind in huis, maar een naar zweet stinkende, de koelkast leegetende, 

humeurige puber. En vraag je je af waarom je alleen een zucht als antwoord krijgt, 

waarom de badkamerdeur ineens op slot zit en waarom alles wat je zegt en doet 

stom is. En dan? 

 

Hoewel deze nieuwe fase heel leuk is (echt waar!) en je met en om pubers kunt 

lachen, kun je je vaak behoorlijk wanhopig voelen. Dit boek gaat over leven en 

overleven met pubers. De ideale voorbereiding op de puberteit van je kind. 

 

Saskia Smith en Martine de Vente zijn oprichters van het populaire online platform 

Tis Hier Geen Hotel. Eerder verschenen de boeken Tis Hier Geen Hotel en Heb jij je 

huiswerk al af? In dit handboek nemen ze je op hun bekende nuchtere en humoris-

tische wijze mee in deze nieuwe, leuke en turbulente fase van het ouderschap.  

 

Bron: www.tishiergeenhotel.nl 

http://www.tishiergeenhotel.nl
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OKTOBER 

2021 

BIBLIOTHEEK 

WORDEN WAT JE WIL 
Van 6 t/m 17 oktober 2021 is het Kinderboekenweek. Thema van de Kinderboe-

kenweek 2021 is Worden wat je wil. Beroepen staan dus centraal.  

 

Als kind ben je al, en leef je je leven, met je eigen karakter, je eigen vrienden en je 

eigen kijk op de wereld. Iedereen is uniek, heeft talenten en mogelijkheden. Leren 

en ontwikkelen vinden altijd en overal plaats. Kinderen ontdekken gaandeweg wat 

ze mooi, belangrijk of inspirerend vinden. In de twee-en-twintig gedichten in deze 

bundel komen vele beroepen voorbij. Droombanen, banen waar ooit over werd 

gedroomd en dromen die niet zijn uitgekomen. Van bekende en onbekende dich-

ters, allemaal geschreven uit het hart, om het leven te vieren, waarin een ieder zijn 

eigen unieke rol vervult. Omdat jij mag zijn wie je bent en mag worden wat je wil… 

 

Bron: www.bruna.nl   

IN DE MEDIA 

AUTI-DOE-AVOND NVA 
Gelezen in de nieuwsbrief van de NVA (Nederlandse Vereniging voor 

Autisme): De Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert sa-

men met Aviodrome een Auti-Doe-Avond op donderdag 4 november. 

Op deze Auti-Doe-Avond is het Aviodrome exclusief geopend voor 

mensen met autisme én hun naasten. De collectie van het luchtvaart

-themaprak Aviodrome Lelystad Airport bestaat uit de mooiste ju-

weeltjes uit de luchtvaartgeschiedenis. De vliegtuigen staan opge-

steld in een expositie binnen en buiten. In het museum tref je een 

brede tentoonstelling van historische toestellen en de interessante 

verhalen hier omheen. Meer informatie vindt u hier. 

Wilt u voortaan elke maand op de hoogte blijven van de activiteiten van de NVA, het AutismeFonds en het laatste 

nieuws over autisme? Op de website van de NVA kunt u zich gratis aanmelden om lid te worden.   

http://www.bruna.nl
https://www.autisme.nl/2021/10/08/auti-doe-avond-in-aviodrome/
https://www.autisme.nl/actueel/nieuwsbrief/
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MR 

Na een oproep om nieuwe leden te werven voor de oudergeleding van de MR is er veel interesse getoond door ouders 

van leerlingen van de locatie Vught. We zijn blij met de vele aanmeldingen die we van ouders mochten ontvangen. Alle 

geïnteresseerde ouders zijn benaderd en de procedure is in volle gang. Voor de locaties Veldhoven en Helmond is de MR 

nog op zoek naar ouders die interesse hebben om plaats te nemen in de oudergeleding van de MR.   

 

De notulen van de vergaderingen zijn dit jaar ook terug te vinden op de website van Zuiderbos: https://zuiderbos.nl/

basisonderwijs-vught/de-school/documentatie. In de notulen kunt u terugvinden wat er in de MR besproken is. Op maan-

dagavond 18 oktober staat de eerste bijeenkomst van de MR gepland.  

 

Mocht u zich willen aanmelden voor de MR of vragen voor de MR hebben, stuur dan een e-mail naar mr@zuiderbos.nl.  

BERICHT VAN DE MR 

FRANSJE KUIJTEN 

Ik werk als:  

Leerkracht in SO3 

Ik woon in:  

Helmond 

Ik woon in huis met:  

Harry de bromvlieg en Lola de spin 

Mijn hobby’s zijn:  

Tekenen, boksen, spelletjes spelen, 

muziek luisteren, dansen, koken en 

terrassen 
Beste eigenschap: 

Mijn enthousiasme 

 

Minder goede eigenschap: 

Ik wil alles netjes en perfect doen 

Ik heb een hekel aan: 

Liegen en regen 

Ik ben bang voor: 

Lola de spin 

Favoriete eten is: 

Italiaans 

Favoriete muziek: 

Top 40, 90’s R&B en mega foute hits 

Favoriete boek: 

De Heksen van Roald Dahl 

 

Favoriete film: 

The Vow 

Favoriete website: 

www.loavies.nl 

Favoriete plek: 

Mambo Beach, Curaçao  

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-

bos: 

Dat ik elke dag wat mag en kan be-

tekenen voor leerlingen en collega’s 

 

 

 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

JUTTA CREMERS 

Ik werk als:  

Leerkracht SO 

Ik woon in:  

Maashees 

Mijn hobby’s zijn:  

Winkelen, dansen en wandelen 

Beste eigenschap: 

Geduldig zijn 

 

 

 

 

Minder goede eigenschap: 

Te perfectionistisch 

Ik heb een hekel aan/ik ben bang 

voor: 

Ratten 

Favoriete eten is: 

Italiaans 

Favoriete muziek: 

Vaak gewoon de Top 40 

 

 

 

Favoriete boek: 

De zeven gezusters 

Favoriete plek: 

Lekker buiten in de zon op een ter-

rasje! 

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-

bos: 

Ik mag ik en jij mag jij zijn 

 

 

 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
mailto:mr@zuiderbos.nl
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IK MAG IK ZIJN  

Ik ben Ties en ik woon in huis met mijn mama en mijn kat Hummie. Ook woon ik de helft van de tijd bij papa. Mijn 

hobby’s zijn knutselen, uitvinden en afspreken met mijn vrienden. Op vakantie gaan vind ik heel leuk! Ik kan heel 

goed rekenen en ik ben heel creatief. Ik bedenk heel veel plannetjes en maak van allerlei kunstwerken, daar heb ik 

veel plezier in, soms zoveel dat ik het moeilijk vind om er mee te stoppen. Ik heb een hekel aan kleding die niet lek-

ker zit en opruimen. Mijn favoriete eten is lasagne maar het leukste is samen met de familie frietjes eten. Ik luister 

graag naar muziek en ik vind bijna alles mooi. Met papa luister ik graag naar Johnny Cash. Ook kijk ik graag Youtube 

filmpjes; numberblocks zijn mijn favoriete filmpjes. Maar ook Netflix kijken vind ik leuk. Ik vind het leuk om in mijn 

boomhut te spelen. Mijn papa en mijn oom hebben die voor mij gemaakt. In de zomer slaap ik daar ook weleens 

met mijn vrienden. Zuiderbos is een plek waar ik kan zijn wie ik ben en kan ontdekken wat ik nog meer allemaal 

kan.  

 

Mijn papa werkt als project manager in de engineering, soms is hij in het buitenland en dan maakt hij super gave 

foto’s van de projecten waar hij aan werkt. Mijn mama is ook op school als ik op school ben, want zij is beeldende 

vorming docente. Het creatief zijn heb ik van mijn mama. Vroeger vond ze het zo leuk bij beeldende vorming dat ze 

daarin is gaan lesgeven. Papa weet nog dat hij op de basisschool een paastak mocht maken voor de opa van zijn 

vader. En dat hij met de kinderen van school in een optocht naar het bejaardenhuis gingen en de paastakken 

mochten brengen. Papa vond het vroeger leuk om met de klas naar het bos te gaan. Het is dus niet gek dat ik ook 

zoveel van de natuur hou. Papa en mama zijn heel blij met het Zuiderbos omdat ze zien dat ik de aandacht krijg die 

ik verdien, het er leuk heb en veel leer. Ook zijn ze erg blij met de hulp en ondersteuning. 

TIES VAN MIERLO SO1  
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COLOFON & ADRESSEN 
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