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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 15 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

 18 april Tweede Paasdag  

 22 april Koningsspelen  

 25 april t/m 6 mei Meivakantie  

 25 mei Schoolreisje  

 26 en 27 mei Hemelvaart  

APRIL 
  2021 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

BOOGSCHIETEN VSO 
Leerlingen van het VSO hebben kennis gemaakt met boogschieten. Sommigen hadden het al snel te pakken en scho-

ten de ene na de andere pion van de bank af. Ook meester Adrie ontdekte zijn talent en schoot 9 van de 10 doelen 

raak!  
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 Er is een nieuw Blink thema, namelijk: Terug naar de 

Dino's! Ze hebben een supergave thema tafel in de 

klas gemaakt. Er zijn lees- en informatieboeken over 

dinosauriërs te vinden, levensechte dino-knuffels, klei-

ne en grote dino’s en een paar prachtige tekeningen! 

Gaaf! 

DINOTIJD SO1 MINOES DE POES SO2  
In SO2 zijn we met Blink lezen begonnen met het the-

ma Hollands Glorie. Hierbij hoort het boek Minoes de 

poes, dit boek zijn de kinderen individueel aan het le-

zen en we lezen hem elke dag voor. Ook de handvaar-

digheidsles ging over Minoes, we hebben zelf van wc-

rolletjes poezen gemaakt! 

Shannon heeft de tekening hieronder gemaakt, en vol-

gens ons zegt de tekening voldoende: STOP DE OOR-

LOG!  

Bedankt Shannon voor je bijdrage. 

WAUW SO4 AFSCHEID PETRA 
Petra is per 1 april (helaas is dit geen grap) gestart met 

haar nieuwe baan op de Prins Willem Alexanderschool. 

Op donderdag 31 maart hebben wij afscheid van haar 

genomen. We willen haar bedanken als fijne collega en juf 

en wensen haar veel plezier en werkgeluk bij haar nieuwe 

uitdaging! 
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Bij Blink is SO3 bezig geweest met het planetenstelsel. Wij hebben samen raketten gemaakt om erheen te vliegen en as-
tronauten om onderzoek te doen. 

PLANETEN SO3 

WIST JE DAT... 
Wist je dat sommige 
juffen van SO1 en SO2 
op de tafel gedanst heb-
ben tijdens Carnaval? 
We zeggen niet wie... 
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Wist je dat gymmeester Daan een knieope-

ratie heeft gehad en dat hij een jurk aan 

moest? Straks loopt hij weer net zo snel als 

vanouds!  

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

WIST JE DAT... 
Wist je dat wij nieuwe huisdieren hebben? 

In alle SO klassen staat een aquarium met dikkopjes erin.  

Wist je dat het laatst 1 april is geweest en dat ze in SO1 en SO2 

POEP hebben gemaakt? 

En dat ze heel de dag op sokken in de klas hebben gelopen om-

dat ‘de vloer in de wax was gezet’? 

WIST JE DAT... 
Wist je dat er een gastspreker van Novadic-

Kentron komt in SO4 en in het VSO?  

 

Op 11 april hebben we een gastspreker uit-

genodigd die wat gaat vertellen over versla-

vingen. Hij gaat het gesprek aan met leer-

lingen over gamen en energiedrankjes. En in 

het VSO misschien ook wel over alcohol en 

roken. Speciaal voor ouders heeft Novadic-

Kentron een filmpje gemaakt over hoe om 

te gaan met opvoeding en genotmiddelen.  

 

Mocht u interesse hebben, open dan deze 

link: https://vimeo.com/167123039.  

https://vimeo.com/167123039
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IK MAG IK ZIJN 

HANNEKE TOPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik werk als:  

Leraarondersteuner in SO3 en SO4 

Woonplaats: 

Eersel 

Ik woon in huis met: 

Mijn man en onze drie kinderen, 

onze hond, kippen, geiten en konij-

nen 

Mijn hobby’s zijn:  

Wandelen met de hond en afspre-

ken met vriendinnen 

Beste eigenschap: 

Ik ben positief ingesteld 

Minder goede eigenschap: 

Ik kan niet goed tegen mijn ver-

lies ;-) 

Een hekel aan: 

Liegen en pesten 

Bang voor: 

Muizen! Dus het liefste zou ik ook 

nog een poes willen 

Favoriete eten: 

Sushi 

 

 

 

Favoriete muziek: 

Ik vind veel verschillende soorten 

muziek leuk. Ik luister daarom het 

liefste naar de radio 

Favoriete boek: 

De serie van 7 zussen 

Favoriete film: 

Ik kijk weinig films en liever series 

De beste website is: 

Nieuwssites 

Favoriete plek: 

Thuis 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos: 

Het is een kleine, fijne, gezellige 

school met heel leuke kinderen 

 

 

FRANSJE VAN DEN HOVEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik werk als:  

Leraarondersteuner in SO1 en SO3 

Woonplaats: 

Eindhoven 

Ik woon in huis met: 

Mijn vriend en onze twee honden 

en katten 

 

 

 

Mijn hobby’s zijn:  

Tuinieren, boulderen en bakken 

Beste eigenschap: 

Impulsief en ondernemend 

Minder goede eigenschap: 

Ongeduldig 

Een hekel aan: 

Liegen en onrecht 

Bang voor: 

Spinnen 

Favoriete eten: 

Pizza funghi met knoflooksaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriete muziek: 

Folrock/Indierock 

Favoriete boek: 

De boeken van Harry Potter 

Favoriete film: 

Alice in Wonderland 

De beste website is: 

www.outdoorinspiratie.nl 

Favoriete plek: 

In het bos 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zui-

derbos: 

Dat je jezelf mag zijn hier 
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