
 

Nieuwsbrief Zuiderbos Helmond | februari 2022 

HELMOND 

 AGENDA   

 15 februari Studiedag, alle leerlingen vrij  

 25 februari Carnavalsviering  

 28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie  

 1 april Informele ouderbijeenkomst  
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TEKENFUND 
Er is hard gewerkt aan de mooie tekeningen voor Tekenfund. Inmiddels hangt 

er een mooie poster in de gang van de school waar alle tekeningen op staan 

die door de leerlingen zijn gemaakt. Ook heeft nu elke leerling die een teken-

ing heeft gemaakt een eigen webshop. De leerling stuurt een mailtje naar  

bijvoorbeeld: ouders, verzorgers, opa`s, oma`s en vrienden. Zij kunnen dan 

een bestelling plaatsen op de webshop met de tekening die de leerling heeft 

gemaakt. Zo kun je bijvoorbeeld een beker, broodtrommel, ansichtkaarten en 

nog veel meer kopen.  

 

 

Het geld wat hiermee opgehaald wordt gaat naar het goede 

doel: Kinderfonds. Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt 

dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. Ouders 

zijn altijd in de buurt voor een knuffel of een verhaaltje voor 

het slapengaan. Dit is positief voor het genezingsproces. En 

ouders houden de zorg voor hun zieke kind beter vol. We 

hopen een mooi bedrag op te halen! 



 

Nieuwsbrief Zuiderbos Helmond | februari 2022 

FEBRUARI 

2022 

NIEUWS UIT HELMOND 

SWV ONDERSTEUNPUNT 

Demissionair minister Arie Slob heeft in november 2020 een 25-tal maatregelen afgekondigd om Passend Onderwijs te 

verbeteren. Eén van deze maatregelen is de ontwikkeling op samenwerkingsverbandniveau van een Oudersteunpunt. In 

de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO is er de afgelopen maanden, 

voor en door ouders, voortvarend gewerkt aan de ontwikkeling hiervan. Het Oudersteunpunt biedt ouders digitaal en 

praktische ondersteuning wanneer zij vragen hebben over het (passend) onderwijs aan hun kind. Het Oudersteunpunt 

werd op 21 januari gelanceerd: www.oudersteunpunt-swv.nl.  

 

De website is zo opgebouwd dat je kunt zoeken op een categorie, thema of zoekwoord. De site is verdeeld in vier cate-

gorieën:  

• Kinderopvang  

• Basisonderwijs  

• Speciaal (basis) onderwijs  

• De stap naar het voortgezet onderwijs  

 

Op de website is ook een nieuwsrubriek te vinden waar allerlei wetenswaardigheden worden gepubliceerd die te maken 

hebben met opvoeding en (passend) onderwijs. De informatie op de website is ook beschikbaar in andere talen. Naast 

schriftelijke informatie hopen we in de toekomst ook georganiseerde activiteiten, die betrekking hebben op onderwijs en 

opvoeding binnen het samenwerkingsverband, via de agenda op het Oudersteunpunt aan ouders te kunnen presenteren.  

 

In de toekomst wordt het mogelijk dat de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en GGD’s veel voorkomende vragen, ant-

woorden en specifieke activiteiten met betrekking tot opvoeding en onderwijs delen via het Oudersteunpunt. Ook worden 

er informatiefilmpjes gemaakt waarin ouders en kinderen hun specifieke ervaringen met betrekking tot passend onderwijs 

delen met de bezoekers op de site. Het Oudersteunpunt is ook te volgen via Facebook, Instagram en LinkedIn.  

CARNAVALSVAKANTIE MET JIBB+ 

Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan bewegen met Jibb+. We starten op dinsdag 1 

maart met een gave carnaval zeskamp, maar we gaan heel de week van links naar rechts! Met 

turnen, kickboksen, squash, glow in the dark spelen en nog veel meer stoere activiteiten! Of 

schrijf je in voor een kijkje op de boerderij, waarbij een echte boerin jou de kneepjes van het 

vak leert. Voor ieder wat wils! De activiteiten zijn voor kinderen uit groep 1 t/m 8.  

 

Kijk op www.jibbplus.nl voor alle activiteiten tijdens de carnavalsvakantie en schrijf je in!  

 

Aanmelden kan vanaf maandag 7 februari (9.00 uur) t/m woensdag 23 februari 2022. De kosten zijn € 2,50 per activiteit 

(m.u.v. een aantal duurdere activiteiten). Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op 

Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 

http://www.oudersteunpunt-swv.nl
http://www.jibbplus.nl
http://www.leergeld.nl/helmond
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STELOPDRACHTEN THUISWERK SO3 

Op donderdag heeft de groep van SO3 thuisonderwijsdag. Eén van de opdrachten was een verhaal schrijven aan de hand 

van een stelopdracht; ‘Schrijf een verhaal waar... de pratende honden de wereld overnemen.’  

Zie hier een aantal creatieve resultaten:  
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GROEN, GROEN, GROEN! GROEN IN DE KLAS  
Je hoort tegenwoordig niks anders! We moeten vergroenen en dan begin je met de jeugd! Dit schooljaar zijn we in het 

VSO gestart met het praktijkvak ‘Groen’. Zorg voor je omgeving is daar een onderdeel van. Niet meteen het favoriete 

onderdeel… maar bladeren opruimen en stoep vegen horen er wel bij! En helaas soms ook de rotzooi van anderen 

opruimen, want plastic in een groene omgeving is niet de bedoeling. 

 

In het prille najaar hebben we violen gezet en heideplantjes in plantenbakken gedaan. We hebben de Boerenbond daar-

voor ook bezocht. Ook hebben we buiten in bakken gezaaid, het is wel uitgekomen, maar door het koude weer nog niet 

doorgegroeid. We zijn nu opnieuw aan het zaaien geslagen, binnen in bakken. Lekker warm voor de plantjes! Ze hebben 

dan wel veel water nodig en dat wordt nogal eens vergeten. We proberen wat van de omgeving te leren, zodat je weet 

wat je allemaal tegenkomt en dat je die natuurdingen niet alleen op school tegenkomt, maar ook in je eigen omgeving. 

Als we tijd over hebben, kijken we een stukje van een Nederlandse natuurfilm, zodat we zien dat er echt best veel te zien 

is in Nederland. We hebben ook bollen geplant, laat het voorjaar maar komen! 

 

Bij groen hoort buiten zijn, actief zijn, vies worden. Dat is niet voor iedereen het leukste wat er is. Bij natuur hoort ook 

ontdekken, samen zijn, delen, overleggen, vragen stellen, verwonderen, en dat hoor je natuurlijk gewoon iedere dag te 

doen. Door met ‘Groen’ bezig te zijn, ontdekken leerlingen of ze dit wel of niet passend vinden om hier daadwerkelijk in 

de toekomst iets mee te gaan doen. 

 

Groen! Goed voor je! 

- Carie van der Kruijs 

START NIEUW THEMA BLINK! SO3   
In de lessen van Blink werken wij thematisch aan de verschillende onderdelen die aan bod 

komen binnen wereldoriëntatie. Wij zijn gestart met het nieuwe thema: De experimentele 

keuken. In dit thema onderzoeken de leerlingen hoe je kunt koken met natuurkundige ver-

schijnselen. 

 

In de onderzoekslessen leren ze via proefjes meer over deze verschijnselen. We doen onder-

zoek, bereiden gerechten of zoeken er filmpjes over. Aan het einde van het onderzoek pre-

senteren we elkaar wat we geleerd hebben. 

 

Deze week hebben we geëxperimenteerd met limonade. We hebben zelf priklimonade ge-

maakt door bakpoeder te mengen met limonadesiroop en water. Helaas viel het resultaat 

tegen. We hadden meer bubbels verwacht. 
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WARME TRUIENDAG  
JAAAAAAAA! Wij doen mee! 

 

Na onze succesvolle Paarse Vrijdag hebben we een warme truiendag op vrijdag 11 februari 2022. Dit is om de urgentie 

van de klimaatcrisis te agenderen en wordt al jaren georganiseerd door Klimaatverbond Nederland. Onze Zuiderburen 

noemen het de Dikketruiendag! 

 

Wat is de bedoeling? De verwarming gaat een standje lager en kinderen en personeel zullen zich daarom extra warm 

moeten kleden. Goed voor het milieu! Goed om het gesprek over het milieu eens aan te kaarten… Goed om met zijn al-

len hierover na te denken. Goed om dit dus samen te doen! 

 

Dit kun je dus ook doen als je niet op Zuiderbos bent, dan doe 

je het gewoon thuis of op je werk. Je kunt ook vragen of er nog 

andere mensen mee gaan doen, zodat we met zijn allen heel 

veel energie en gas besparen op vrijdag 11 februari. Dus trek 

die vrijdag een extra dikke trui aan! En hou je das om! En heb 

het erover... thuis, op school of op je werk, want het is ook 

aangenaam als je een warme trui aantrekt of een extra vest 

aandoet, in plaats van de verwarming een standje hoger te 

zetten. 

 

Hoe iets kleins, samen iets groots kan worden!  

Vanaf 17 januari 2022 is een groepje van onze leerlingen gestart met de 

training MotivatieKompas. Het is een training die is verdeeld in zes bijeen-

komsten en wordt verzorgd door twee ervaren trainers. Het doel van deze 

training is om de leerlingen hun centrale drijfveer en motivatiepatronen 

(krachten, interesses, talenten en dingen waar zij voldoening uit halen) te 

laten ontdekken. De leerlingen worden gestimuleerd om alleen naar hun 

positieve ervaringen te zoeken en deze ervaringen te analyseren. Zij worden 

vervolgens uitgenodigd om met deze zelfkennis een toekomstperspectief te 

ontwikkelen en deze in te zetten in hun (studie) loopbaan. De leerkrachten 

(Robbert en Serife) nemen ook deel aan de training. Zij worden namelijk na 

het MotivatieKompas in een tweedelige cursus getraind om het Moti-

vatieKompas te verzorgen aan de leerlingen van Zuiderbos College Helmond. 

 

De leerlingen zijn gestart met het maken van een moodboard waarbij ze met 

een paar afbeeldingen laten zien welke interesses en positieve ervaringen ze 

hebben. Het moodboard dient als basis voor de vervolgopdrachten en ver-

dere verdieping. Uiteindelijk zullen leerlingen een analyse maken om te 

ontdekken welke vervolgstappen goed bij hen passen. Hiernaast wat voor-

beelden van de gemaakte moodboards. 

MOTIVATIEKOMPAS  
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GRAAG AANDACHT VOOR 
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