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HELMOND 

 AGENDA   

 15 november Start schoolfruit  

 30 november Schoolfotograaf  

 3 december Sinterklaasviering  

 6 december Studiedag, alle leerlingen vrij  

 17 december Rapporten  

 27 december t/m 7 januari Kerstvakantie  

NOVEMBER 
2021 

NIEUWS UIT HELMOND 

 

BEZOEK AAN DE MANEGE SO1 
In het teken van de kinderboekenweek heeft SO1 in de middag een bezoekje gebracht aan een manege. Hier hebben 

we een leuke rondleiding gekregen en zijn we op zoek gegaan naar de verschillende beroepen die er op een manege 

te vinden zijn. Waarom een manege? Omdat de ouders van Rens, die bij ons in de klas zit, een manege hebben! 

Rens heeft samen met zijn moeder de rondleiding gegeven en ons van alles laten zien.  

 

We zijn erachter gekomen dat ze op de manege niet alleen paardrijlessen geven. Er is ook een cafetaria, een restau-

rant en een kantine/bar. Daarnaast organiseren ze op de manege soms ook een festival. We hebben heel veel be-

roepen gevonden!  

 

Tijdens de rondleiding hebben de kinderen ook de paarden mogen aaien. Het allerleukste van die middag? Een rond-

je op een pony rijden! 

 

Bedankt voor de leuke middag! 
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BERICHT VANUIT DE OPR (ONDERSTEUNINGSPLANRAAD) 

UITNODIGING OUDERS: PRAAT MEE OVER PASSEND ONDERWIJS IN BEWEGING 

 

BIJEENKOMST VOOR OUDERS 

Dit jaar heeft de evaluatie Wet Passend Onderwijs plaatsgevonden. Veel gaat goed maar er is ook ruimte voor verbe-

tering. De centrale, niet te missen boodschap is dat inclusief onderwijs de toekomst heeft. 

 

In ons samenwerkingsverband hebben we samen met jullie de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Toch zijn er 

in onze regio nog de nodige zaken aan te pakken als het gaat om het bieden van steeds passender (en op termijn in-

clusiever) onderwijs aan álle kinderen in de regio. 

 

MELD JE AAN EN PRAAT MEE! 

Ben jij een ouder en heb jij een mening over (passend) onderwijs? We nodigen je uit voor de bijeenkomst Passend 

Onderwijs in beweging om mee te denken over de volgende onderwerpen: 

• Kan je bijvoorbeeld als ouder eenvoudig het benodigde onderwijs en hulp vinden? 

• Voel je je gehoord en gesteund in die zoektocht? 

• Is alle informatie beschikbaar die je nodig hebt om een goede keuze te maken? 

• Heb je het gevoel dat jij en (vooral) je kind invloed hebben op de uitkomst? 

Lukt het ons om hulp en ondersteuning steeds dichter bij huis te organiseren? 

 

WAT GAAN WE DOEN? 

Tijdens de bijeenkomst gaan we in gesprek met iedereen die actief te maken heeft met Passend Onderwijs en ons 

samenwerkingsverband. Dus ook met jou als ouder! Denk voorafgaand aan de bijeenkomst alvast na over een positie-

ve en negatieve ervaring die jij hebt gehad rondom Passend Onderwijs en ons samenwerkingsverband. 

 

Jouw informatie gebruiken we voor het nieuwe ondersteuningsplan. In dat plan spreken we met alle schoolbesturen 

in Helmond-Peelland af hoe we passend onderwijs in de komende 4 jaar vorm gaan geven. Jouw mening telt dus! 

Maandag 22 november, tijd 19.00 - 21.30 uur, locatie aula Antoon van Dijkschool, Berkveld 19 Helmond 

Bij interesse kunt u zich aanmelden via deze link. 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D94qNP9kch0iSTBZJeHzHEtNcXkVgF8NOoUqFknQYi3xUNzhIQzVLRFpVREVSVUlVVFVIN0dSS00zQS4u&data=04%7C01%7Cl.theelen%40zuiderbos.nl%7C33523907ccbd4b9d70
https://www.po.swv-peelland.nl/actueel/nieuws/uitnodiging-ouders-praat-mee-over-passend-onderwijs-beweging
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IN DE WANDELGANGEN 

FLYER BERICHT VANUIT DE OPR (ONDERSTEUNINGSPLANRAAD) 
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DE SPONSORLOOP  
LOTUS CHILD EDUCATION 
Op donderdag 21 oktober hebben alle leerlingen zich ingezet voor het goede doel Lotus Child Education, 

een stichting uit Gemert die zich inzet voor kinderen uit Mongolië die in armoede leven.   

  

In de VEKA gymzaal was een grote ronde opgebouwd door de 

VSO klassen. In de binnenste cirkel kon gewandeld worden, en 

de buitenste cirkel kon gebruikt worden voor degene die op 

volle snelheid wilden rennen. Ook voor koffie, thee en cakejes 

was er gezorgd. Dit werd verkocht aan de ouders die waren 

gekomen om hun kind aan te moedigen. Alles om een goed 

evenement te draaien en natuurlijk om een mooi bedrag op te 

halen voor het goede doel.   

 

 

Na een warming-up op muziek was het dan zo ver om te starten. De tijdwaarnemer, meester 

Sander, stond klaar met de tijd, fotograaf Lisette had haar lens scherp gesteld en de stempelaars 

juf Lotte, juf Fransje, Anouk en Reza stonden klaar met de stempels. De rest van het publiek 

stond klaar om aan te moedigen. De lopers waren warm en klaar om 15 minuten rondjes te gaan 

lopen. En wát hebben de leerlingen hard gerend!! Met veel inzet heeft iedereen dit volgehou-

den en zich ingezet om zoveel mogelijk rondjes te rennen. Sommige hadden hun stempelkaart al 

vol en konden door naar de andere kant van de kaart. Het was fantastisch om te zien hoe som-

mige leerlingen het eerst nog spannend vonden en daarna uiteindelijk doorzetten om meerdere 

rondjes te rennen.   

  

Het geld is bijna verzameld en binnenkort zal het opgehaald worden door Fritz, vertegenwoordi-

ger van Lotus Child Education. We zullen het opgebrachte bedrag later bekend maken. Vanuit 

Zuiderbos en vanuit Lotus Child Education willen we iedereen bedanken voor hun inzet en 

steun! 
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KOKEN OP SCHOOL  
Vanaf dit schooljaar zijn we gestart met kooklessen. SO3 en VSO maakt dankbaar gebruik van het kooklokaal op de An-

toon van Dijkschool. Dit is een super mooi en ruim lokaal. Om de week gaat de helft van de klas SO3 mee koken. 

 

De andere klassen SO1 en SO2 koken in het kleine kooklokaal bij Herlaarhof. Daar koken we met 2 à 3 leerlingen tegelijk. 

En daarom rouleren we elke keer zodat iedereen aan de beurt komt. 

 

De leerlingen vinden het erg leuk om te koken. En te ontdekken hoe alles in de keuken werkt. Hoe je met verschillende 

ingrediënten werkt. Natuurlijk hoort het proeven daar ook bij. En dat is soms best spannend! De meeste leerlingen ne-

men toch een hap en vaak is het dan toch wel heel lekker. Na het eten gaan we met zijn allen afwassen en opruimen. En 

dan zit de kookles er weer op. Het zijn heel leerzame lessen waarbij de zelfstandigheid van de leerling wordt bevordert 

maar ook het samenwerken, leren proeven en het bereiden van het eten.  

 

Een kleine impressie van de kookles. Op foto 1: handen wassen, foto 2: koken, foto 3: proeven en opeten, foto 4: samen 

eten, foto 5:afwassen en opruimen. 

 

1.  2.  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.  5.  
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URBAN DANCE BATTLE BRABANT  

GRATIS URBAN DANCE LESSEN 
Ben jij tussen de 8 en 16 jaar? Heb jij talent voor streetdance of breakdance? Wil jij 

nóg beter worden? De vetste moves kunnen maken? Dan is Urban Battle Brabant 

iets voor jou! Je krijgt drie maanden les na schooltijd en de beste teams nemen het 

tegen elkaar op in de finale.  

 

De lessen starten in januari 2022 in Geldrop-Mierlo, Helmond en Gemert-Bakel en 

worden aangeboden door professionele dansleraren. De lessen zijn voor iedereen 

toegankelijk en kosteloos! 

 

Voor meer informatie en aanmelden: www.urbandancebattle.nu    

EU-SCHOOLFRUIT PROGRAMMA 
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en 

fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en 

gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en 

groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 

ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Het EU-

Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoe-

veelheid groente en fruit per dag te halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogram-

ma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 

Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voe-

dingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Eu-

ropese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het 

programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl. 

http://www.urbandancebattle.nu
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl
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VRIJWILLIG, MAAR HEEL WELKOM! 
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
De vrijwillige financiële ouderbijdrage voor de eerste helft van dit 

schooljaar is vastgesteld op € 15,00. Is deze ouderbijdrage aan uw 

aandacht ontschoten en wilt u wel graag bijdragen aan onze acti-

viteiten? Dan kunt het bedrag overmaken door het scannen van 

onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon. 

 

 

 

 

 

 

U kunt u bijdrage ook contant meegeven aan uw zoon/dochter of 

overmaken op NL12 INGB 0005 5216 26 t.n.v. Stichting Zuiderbos 

o.v.v. ouderbijdrage, plaats van de school + de naam van uw kind

(eren). 

GRAAG AANDACHT VOOR IN DE WANDELGANGEN 

In SO3 wordt uitleg gegeven over het goede 

doel van de sponsorloop. Het gaat over het 

verschil tussen Nederland en Mongolië, in 

aantal inwoners en oppervlakte.  

‘In Mongolië wonen heel weinig mensen,’ 

geeft Fritz aan.  

Eén van de leerlingen antwoordt: ‘Dan 

planten ze zich daar niet goed voort!’ 

MR 

BERICHT VAN DE MR 

De MR (medezeggenschapsraad) vergadert een aantal keren per jaar. In de MR kunnen personeelsleden en ouders van 

leerlingen zitting nemen. Er is nog plek voor ouders. Dus wilt u (meer) betrokken zijn bij de school van uw zoon of doch-

ter, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar mr@zuiderbos.nl. Eventuele vragen met betrekking tot de MR  

kun u ook naar dit adres mailen.  

 

De notulen van de vergaderingen kunt u inzien op de website van Zuiderbos. In de notulen kunt u terugvinden wat er in 

de MR besproken is. De volgende MR-vergadering staat op 13 december gepland.  

mailto:mr@zuiderbos.nl
https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
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FRITS VAN DE LOOVEREN 

Mijn naam is Frits van de Looveren en sa-

men met mijn vrouw woon ik in Eindhoven. 

Wij hebben 6 kinderen en 9 kleinkinderen. 

Jarenlang hebben we een eigen zaak gehad, 

maar nu deze verkocht is wilde ik graag iets 

nieuws gaan doen om een fijne dagstructuur 

te behouden en onder de mensen te blijven. 

Zo ben ik terechtgekomen bij het Zuiderbos, 

waar ik 4 ochtenden in de week conciërge 

ben. Ik ben een echte doener, dus het aller-

liefste werk ik gewoon. Daarnaast vind ik het 

fijn om in mijn vrije tijd de kleinkinderen 

over de vloer te hebben. Ik ben een goede 

luisteraar en heb geleerd me niet meer zo 

druk te maken over dingen die ik toch niet 

veranderen kan.  

Ik ben bang voor: 

Niks 

Favoriete eten is: 

Friet en stamppot 

Favoriete muziek: 

Jaren ‘60 en ‘70 

Favoriete boek: 

De Da Vinci Code van Dan Brown 

Favoriete film: 

Ik kijk het liefste naar thrillers 

Favoriete plek: 

Ik ben graag thuis, maar op vakantie ga ik 

graag naar Macedonië. De mensen zijn er 

vriendelijk en er heerst een gemoedelijke 

sfeer.  

 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

LISA VERBERNE  

Mijn naam is Lisa Verberne en ik zit in mijn 

laatste jaar van de opleiding Pedagogiek 

aan de Hogeschool van Arnhem en Nijme-

gen. Op dit moment volg ik de minor: autis-

me in de levensloop. Ik zal tot eind januari 

te zien zijn op het Zuiderbos in Helmond, 

voornamelijk in SO2. Ik woon samen met 

mijn vriend in Someren. In mijn vrije tijd 

vind ik het leuk om te korfballen en leuke 

te dingen te doen met familie en vrienden. 

Ik zie mezelf als een vrolijke, geduldige en 

gestructureerde jongedame. Het komende 

half jaar zal ik me graag verder willen ont-

wikkelen.  

 

 

 

 

 

Ik ben bang voor: 

Spinnen 

Favoriete eten is: 

Sushi 

Favoriete muziek: 

Nederlandstalig 

Favoriete boek: 

Boeken van Linda van Rijn 

Favoriete film: 

Drama en meiden films 

Favoriete plek: 

Lekker thuis. Ik ben een echte huismus. 

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuiderbos: 

‘Ik mag ik en jij mag jij zijn’ 

 

 

 

 

 

JIJ MAG JIJ ZIJN 
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