
 

Nieuwsbrief Zuiderbos Helmond | april 2022 

HELMOND 

 AGENDA   

 15 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

 18 april Tweede Paasdag  

 20 t/m 21 april Centrale eindtoets basisonderwijs  

 22 april Koningsspelen  

 25 april t/m 6 mei Meivakantie  

 25 mei Schoolreisje  

 26 mei en 27 mei Hemelvaart  

APRIL 
2022 

NIEUWS UIT HELMOND 

 

PYJAMAFEESTJE SO1 
Op donderdag 24 februari had SO1 een speciale dag. Juf Renate en juf Amy hebben toen een 

pyjamaparty georganiseerd. Alle leerlingen en juffen kwamen die dag in hun pyjama naar school! 

 

We zijn begonnen met een lekker ontbijtje en hebben vervolgens een gezellige spelletjesochtend 

gehad. Na de pauze hebben we de klas omgetoverd tot een chillplek met tenten van dekens en 

slaapzakken. Toen was het tijd voor iets lekkers. Juf Renate kan namelijk heel lekkere pannen-

koeken bakken! Een pannenkoek met stroop, poedersuiker of hagelslag. Het mocht allemaal, het 

was tenslotte een feestje. 

 

Na de actieve ochtend was het in de middag tijd voor een filmmiddag. Gewoon met zitzakken en 

dekentjes op de grond! 

 

Welterusten!  

 

Groetjes van Jut & Jul 
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DE VREEMDE VERJAARDAGSTAART 

Omdat Wilfred uit Twente geen vrienden heeft en zijn familie hem niet aardig vindt, ging hij zelf voor zijn verjaardag een 

taart kopen bij de bakker. Toen hij bij de bakker kwam kocht hij een taart. Dit deed hij door met zijn ogen dicht, onderste-

boven en achterstevoren met zijn grote teen een taart aan te wijzen in de vitrine. Hij kocht een appeltaart met aardappels 

erin. Omdat hij de aardappels niet lekker vond, haalde hij deze eruit. De aardappels doneerde hij aan het dichtstbijzijnde 

bejaardentehuis, waar de aardappels gepureerd werden in verband met klapperende kunstgebitjes.   

Toen Wilfred de taart ging eten proefde het om een of andere reden naar kaas. Hij graaide met zijn handen in de taart en 

vond tot zijn verbazing een stuk kaas. Maar toen hij verder ging graaien vond hij ook nog een kaasschaaf met een stukje 

kaas eruit. Tenminste… dit dacht hij, totdat hij een vreselijke pijn in zijn hand voelde. In de taart zat een dronken, rode 

mier die in zijn hand gebeten had omdat hij dacht dat het een blaadje was. Hij haalde zijn hand uit de taart, sneed de taart 

in stukken en at het stuk met de mier op. ZO, dacht hij... DAT ZAL JE LEREN, MIER! Vervolgens at hij nog een stukje op en 

kwam erachter dat er toch nog een aardappel in de taart zat. Toen bedacht hij zich dat er een mier in de aardappelen zou 

kunnen zitten die hij aan het bejaardentehuis heeft gedoneerd, hij zei: ahhhhwww, snert! Hij snelde zich naar het tehuis 

om de bejaarden in te lichten, maar hij was te laat! De aardappelen waren helemaal niet gepureerd, ze waren gewoon zo 

opgegeten en iemand vertelde dat er iemand aan het gillen was als een gillende keukenmeid ‘AAAAAHH EEN MIER!’.  

De mevrouw die de mier had ingeslikt heette Gerda en belde de politie. De politie zei: ‘mevrouw, u bent GAME OVER!’.   

En toen werd Wilfred wakker van zijn wekker. Het was allemaal maar een droom.  

 

                    Gemaakt door: Stijn, Kiam, Davut, Fransje en Lotte uit SO3.  

JIBB+   
In de meivakantie biedt Jibb+ weer een ruim aanbod aan activiteiten aan voor basisschool-

kinderen. De activiteiten worden verzorgd in samenwerking met Helmondse  

sportaanbieders. Vanaf 4 april om 9.00 uur kunnen kinderen zich inschrijven via de website 

van Jibb+. 

 

Van padel tot beachgames 

We bieden deze vakantie een verrassend aanbod aan activiteiten aan. Wat dacht je van een potje padel of is de  

bosspelen meer iets voor jou? Er zit vast een leuke activiteit voor jou tussen. We gaan midgetgolfen, twirlen en rugbyen. 

Ook bieden we een tennis spektakel, Expeditie Robinson, beachgames en verschillende urban sports aan. “Daarnaast 

hebben onze Junior Jibb+’ers het ‘Junior Jibb Sportspektakel’ georganiseerd. Deze activiteit is ontstaan uit de ideeënbox 

die afgelopen weken op een aantal basisscholen te vinden was,” vertelt Giel Swinkels, buurtsportcoach bij Jibb+. 

 

Toffe peer 

Naast activiteiten die gericht zijn op sport bieden we deze vakantie ook activiteiten aan die in het teken staan van gezond 

eten. Zo hebben we de activiteit Blije Bammetjes, waarin kinderen boterhammen gaan versieren. Ook kun je met heel 

het gezin de Toffe Perenroute lopen. 

 

In beweging tijdens de vakantie 

Jibb+ organiseert, in samenwerking met Helmondse sportaanbieders, iedere vakantieperiode diverse sport- en beweeg-

activiteiten voor alle basisschoolkinderen in Helmond. Giel: “Dit is het ideale moment om jouw sport te ontdekken.” 

 

Schrijf je in! 

Op maandag 4 april om 9.00 uur start de inschrijving voor de activiteiten op de website van Jibb+ (www.jibbplus.nl). Kos-

ten zijn € 2,50 per activiteit. Mocht je de activiteit niet kunnen betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting Leer-

geld! 

https://www.jibbplus.nl/


 

Nieuwsbrief Zuiderbos Helmond | april 2022 

NIEUWS UIT HELMOND 

2022 

APRIL 

CARNAVAL SO2 

Op vrijdag 25 februari was het zover: Carnaval in SO2.  

 

Sem uit SO2 wil hier graag wat over vertellen: het was erg leuk, we 

deden allemaal leuke dingen op de dag. We hebben bingo gedaan, 

hier konden we zelfs leuke prijzen mee winnen! Ook hebben we een 

leuke film gekeken en een broodje knakworst gegeten! Het was heel 

gezellig en het was een leuke dag.  

BAASS 

Zuiderbos College werkt sinds enkele schooljaren samen met de BAASStichting. 

“De BAASStichting is een stichting die met succes mensen begeleidt. Zij kiezen voor maatwerk en 

hebben verschillende ‘experts’ binnen hun netwerk. Hierdoor is de kans groot dat er altijd wel  

iemand is die bij je past en een antwoord heeft op je vragen. Die klik moet er ook zijn om een veilige 

omgeving te bieden. Dit is de basis voor resultaat.”  

 

Het traject bij BAASS is binnen het Loopbaanoriëntatie Carrousel van de klas VSO2 

Zuiderbos College Helmond opgenomen. Deze leerlijn vindt vanaf periode 1 tot en met 

periode 3 van het schooljaar plaats.  

 

BAASS heeft, in samenwerking met de leerkrachten van Zuiderbos, een ondersteunende 

rol in het zoeken naar persoonlijke doelen van de leerlingen en hen hierbij begeleiden in 

hun ontwikkeling. Dit leerproces bieden we aan in diverse situaties en met verschillende 

experts/instructeurs. Binnen het traject werken de leerlingen aan individuele thema’s zoals, identiteit, creativiteit,  

weerbaarheid, presentatie, gezondheid, doorzetten en verantwoordelijkheid. Ook komt groepsvorming aan bod waar 

gewerkt wordt aan doelen binnen de thema’s samenwerking, vertrouwen, communicatie, veiligheid, plezier enzovoorts.  

 

Voor de editie 2021-2022 hebben we samen met hoofdinstructeurs Dulcia en Maarten de 

thema’s samengesteld die het meest actueel en passend voor onze leerlingen zijn. Zij heb-

ben hier een programma voor 10 sessies op uitgewerkt. De eerste 5 sessies hebben in de 

klas plaatsgevonden en het vervolg van het traject brengen we door op de indoor en out-

door locatie van BAASS. We hebben nog twee sessies te gaan. De leerlingen zijn op dit 

moment bezig met het uitwerken van hun persoonlijk boek waarin ze de thema’s en hun 

persoonlijke leerdoelen koppelen aan hun leerproces in het traject.  

 

Neem gerust een kijkje op www.baass.nu 

http://www.baass.nu
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LESSEN WEERBAARHEIDSTRAINING  
Omdat meester Daan een paar weken rust moet houden vanwege een knie-

operatie, hebben we een alternatief lesprogramma tijdens de gymlessen op 

dinsdagochtend. 

 

De eerste drie dinsdagen krijgen we weerbaarheidstraining van Djowi van 

sportschool Maach uit Helmond. Djowi helpt ons middels verschillende oef-

eningen en kickboksen onze grenzen te leren kennen, onze grenzen aan te 

geven en stevig te staan door te gronden en te centreren. Heel leuk en leer-

zaam!  

 

De volgende twee dinsdagen krijgen we van Martijn van Unighty acht hiphop- en breakdance lessen. 

 

De vervangende lessen zijn een goed en leuk alternatief, maar we missen de gymlessen van meester Daan wel hoor!  

Gelukkig is zijn operatie goed verlopen en kan hij weer net als voorheen de gymlessen komen verzorgen.  

Beterschap!  

TEKENFUND 

Ook dit jaar hebben wij op Zuiderbos weer meegedaan aan Tekenfund. De leerlingen hebben 

een kunstwerk getekend. En deze kunstwerken hebben de leerlingen verkocht op hun eigen 

persoonlijke webshop. Dit jaar hebben wij € 93,86 opgehaald voor het goede doel Kinder-

fonds.   

 

Dankzij het Ronald McDonald Kinderfonds zijn gezinnen met een ziek kind dicht bij  

elkaar. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage!  
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SEM OVERDULVE SO2 

Ik woon in huis met:  

Mama, Thijs en mijn hamster Max 

Mijn hobby’s zijn:  

Voetballen, gamen, koken, bak-

ken, YouTube, TikTok  

Ik kan goed: 

Voetballen, koken, bakken, uitvin-

den hoe dingen werken 

Ik kan minder goed: 

Geduld 

 

 

Ik heb een hekel aan: 

Douchen, groenten, uitslapen 

Lekkerste eten is: 

Pizza, friet, brood, aardappel-

schijfjes 

Mooie muziek is: 

Ed Sheeran, radio 538 

Een mooie film is: 

Encanto, Turning Red en Incredi-

bles 

 

 

Favoriete website: 

YouTube 

Een fijne plek is: 

Voetbal veldje bij van der putt 

school in Geldrop en thuis 

Ik vind Zuiderbos: 

Ik moet even wennen want ik be-

gon net 3 maanden geleden maar 

het is wel leuk 

 

 

 

WENDY MOEDER VAN SEM 

U MAG U ZIJN 

Woonplaats: 

Geldrop 

Ik woon in huis met:  

Sem en Thijs 

Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Werken, wandelen, huishoude, 

diamond painting 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Mijn juffrouw Joke in de peuter-

groep die een kaboutertje had in 

haar koekjestrommel 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

Kamp van groep 8 in de Kemper-

vennen 

Mijn leukste vak op school: 

Zingen, rekenen 

 

Van juf Bernadette weet ik nog: 

Dat zij mooi kon zingen en goed 

kon tekenen, zij heeft laatst een 

kinderboek geschreven 

Zuiderbos is voor mij: 

Een veilige plek waar Sem Sem 

mag en kan zijn en hij de handva-

ten krijgt die hij nodig heeft om 

een fijne schooltijd te hebben. 
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