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NIEUWS UIT VELDHOVEN

OPENING SCHOOLJAAR
Na een vakantie van zes weken, was het voor de leerlingen op 6 september weer zover: de eerste schooldag. Voor sommige
leerlingen ook de eerste schooldag op Zuiderbos Veldhoven en dat is natuurlijk altijd spannend.
De eerste week hebben we dan ook de tijd genomen elkaar beter te leren kennen. Omdat het op dinsdag zo’n mooi weer
was, hebben we met alle SO-klassen waterspelletjes gespeeld.
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KINDERBOEKENWEEK
We hebben in SO2 De Kinderboekenweek geopend met de boekendans, een variant op de stoelendans. De kinderen mochten op
het nummer 'Worden wat je wil' van kinderen voor kinderen,
dansen en rondlopen met hun boek. Wanneer de muziek stopte
moesten ze aan een klasgenoot vertellen waar hun boek over
gaat.

Daarna hebben we ook nog lekker gedanst op het nummer en het
was superleuk!

SCHOOLFOTOGRAAF
Trek je leukste kleren uit de kast en
doe je haar mooi in model op maandag 18 oktober, want deze dag komt
de schoolfotograaf onze locatie bezoeken.

De fotograaf zal een leuke klassenfoto maken en daarna
alle leerlingen apart op de foto zetten voor een pasfoto.

VOORSTELLEN NIEUWE MEDEWERKER
Hallo allemaal,
Mijn naam is Saskia Visser, per 1 oktober ben ik begonnen bij het Zuiderbos te Veldhoven als
leerkrachtondersteuner in de SO klassen. Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdagochtend en zal voornamelijk te vinden zijn in SO1, 2 en 3.
Inmiddels ben ik een dikke week werkzaam en heb de kinderen al een beetje mogen leren kennen. Met veel plezier kijk ik uit naar de rest van het schooljaar.
Groetjes Saskia
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KINDERBOEKENWEEK: WORDEN WAT JE WIL
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of
juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar
het van droomt.

Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen
worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

DROMER
MARK JANSSEN
Mark Janssen: 'Het maken van het Prentenboek is een fantastische uitdaging die ik
met beide handen aanneem! Ik ga er iets bijzonders van maken en net zoals bij mijn
voorgaande boeken wordt het echt een boek voor het kind. Het kind in iedereen.’
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AUTI-DOE-AVOND NVA
Gelezen in de nieuwsbrief van de NVA (Nederlandse Vereniging voor
Autisme): De Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert samen
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 luchtvaartthemaprak Aviodrome Lelystad Airport bestaat uit de mooiste juweeltjes uit de luchtvaartgeschiedenis. De vliegtuigen staan opgesteld 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.

MR

BERICHT VAN DE 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 maandagavond 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.
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