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HELMOND 

 AGENDA   

 26 en 27 mei Hemelvaart  

 6 juni Tweede Pinksterdag  

 7 t/m 17 juni Cito-/JIJ toetsen  

 20 t/m 22 juni Studiedagen, alle leerlingen vrij  

 8 juli Studiedag, alle leerlingen vrij  

MEI 
2022 

NIEUWS UIT HELMOND 

 

BEESTJES ZOEKEN SO1 
In SO1 zijn we voor de BLINK lessen bezig met 

het thema natuurspeurders. De leerlingen zijn op 

pad gegaan en hebben allerlei beestjes gevonden 

rondom de school. Spinnen, torretjes, mieren en 

zelfs een bij! 

Ook hebben we geleerd dat een pissebed anten-

nes heeft waarmee hij kan kijken, zonder deze 

antennes is een pissebed bijna blind.  

 

Groetjes,  

De natuurspeurders van SO1 
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MEI 

2022 

NIEUWS UIT HELMOND 

MINIPRENTENBOEK VSO1B 

In VSO1B zijn de leerlingen bezig geweest met het maken van een miniprentenboek of een gedicht. Tjil heeft gekozen voor 

een gedicht met eigen gemaakte prenten. Hieronder het prachtige resultaat:  
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NIEUWS UIT HELMOND 

2022 

MEI 

MIDGETGOLF DE PEELPOORT VSO1A EN VSO1B 

Op donderdag 14 april was het zover, VSO1A en VSO1B hadden een uitje gepland staan naar de midgetgolfbaan ‘De Peel-

poort’. Een leuke midgetgolfbaan met 18 verschillende holes. We hadden ontzettend geluk met het weer, want de zon 

scheen lekker deze ochtend. Het was een erg gezellige ochtend en we zijn erachter gekomen dat we een aantal echte mid-

getgolf talenten in ons midden hebben!  

 

WEBINAR  

GRAAG AANDACHT VOOR 

Wilt u zich aanmelden, klik dan hier.  

https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-daar-gaan-ze/
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IK MAG IK ZIJN 

WILLEKE BENS-ACHTEN 

Ik werk als: 

Onderwijsassistent en later dit jaar 

als leerkrachtondersteuner 

Woonplaats: 

Overloon 

Ik woon in huis met:  

Jorn (mijn man), Noek (mijn doch-

tertje) en Bob (onze hond) 

Mijn hobby’s zijn:  

Yoga en wandelen met de hond in 

het bos  

Beste eigenschap: 

Geduldig 

 

Minder goede eigenschap: 

Eigenwijs 

Ik heb een hekel aan: 

Liegen 

Ik ben bang voor: 

Slangen 

Favoriete eten: 

Indische rijsttafel 

Favoriete muziek: 

Dance/House 

Favoriete boek: 

Mijn woestijn 

 

 

Favoriete film: 

Notebook 

Favoriete website: 

Google 

Favoriete plek: 

Het strand 

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-

bos: 

Dat iedereen zichzelf mag zijn en 

ieder op zijn of haar manier ont-

wikkelt. 

 

 

 

IN DE WANDELGANGEN 

Tijdens de harde regenbuien op donderdag 19 mei, stonden we met een aantal leerlingen en docenten nog binnen te 

‘schuilen’. Juf Carie stond buiten onder het afdakje, maar rende terug naar binnen.  

Een van de leerlingen zei: ‘Jij kunt best hard rennen voor je leeftijd zeg!’ 
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COLOFON & ADRESSEN 
 

Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 

 

Redactie: 

Daniëlle Govers 

Jolien van der Heijden 

Selma Berkel 

Lotte Swinkels 

Eva Kloosterman 

Fransje van den Hoven 

Daan Gardien 

 

Vormgeving: 

Marly Jansen 

 

Opmerkingen/suggesties graag mailen 

naar info@zuiderbos.nl met als 

onderwerp: ‘nieuwsbrief Zuiderbos’. 
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