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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 26 en 27 mei Hemelvaart  

 6 juni Tweede Pinksterdag  

 20 t/m 22 juni Studiedagen, alle leerlingen vrij  

 23 en 24 juni Studiedagen, SO leerlingen vrij  

 6 juli Sponsorloop  

 8 juli Studiedag, alle leerlingen vrij  

MEI 
  2021 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

BLINK DE GROENE FABRIEK 
We zijn deze week met SO2, SO3 en 

SO4 gestart met het nieuwe thema 

van Blink. We gaan onderzoeken 

wanneer een fabriek groen is en wat 

er allemaal bij komt kijken als je een 

groene fabriek op wilt zetten. 

Alle leerlingen hebben een hand ge-

maakt en daarop opgeschreven waar 

zij aan denken bij het woord groen. 

Deze handen hangen op de Blink-

muur. 
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Geschreven door Bjorn van SO3 

Wij hebben vier activiteiten gehad deze activiteiten waren: 

boksen 

voetbalLen 

capoeira  

springen op een luchtkussen 

en natuurlijk de konings markt 

 

Eerst het voetballen: 

Er zou een trainer van PSV komen maar die kon helaas niet komen. Toen 

kwam er een trainer uit een ander land. Hij leerde ons passen en ik en 

[hopelijk] ook de anderen hadden er veel plezier in 

  

als tweede boksen: 

Dit werd gegeven door onze eigen meester Raphael. We leerden een sterke 

stoot en een snelle stoot. Helaas was het maar heel kort ik hoop dat 

Raphael het nog een keer doet. Please? 

  

als derde capoeira: 

Voor wie nog niet weet wat capoeira is het is een soort van vechtsport ge-

combineerd met dans. 

dit was totaal nieuw voor onze klas. 

  

springen op een luchtkussen: 

Niets speciaal er stond een luchtkussen en daar mocht je op gaan spelen. 

Zoals ik al zei niks speciaal. 

 

last for best de koningsmarkt: 

Iedereen moest drie dingen mee nemen het boeide niet wat je meenam 

drie stukjes snoep was prima. Je mocht dingen ruilen voor andere dingen 

ook kreeg je zes zuiderbos muntjes. Je mocht je spullen max drie muntjes 

duur maken. Ook stond het springkussen er nog steeds. En er was gratis 

popcorn. Ik spreek hier voor de hele school het was een TOPDAG!!!!!!  

  

eindwoord en credits 

Ik hoop dat jullie plezier hadden tijdens dat je dit verslag las doei! 

DE KONINGSSPELEN 
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Op woensdag 6 juli lopen de leerlingen van Zuiderbos een sponsorloop voor twee goede doelen: 

De Cliniclowns in Nederland en een broederorganisatie Doctor Clown uit Oekraïne. De komende weken gaat iedere klas acties 

organiseren om zoveel mogelijk geld op te halen. Ook trainen de leerlingen in de gymles hun conditie om zoveel mogelijk 

rondjes te kunnen lopen. Er wordt ook een creatieve markt georganiseerd voor ouders en omwonenden. Hier kunnen de 

meest prachtige knutselwerken en lekkerste lekkernijen gekocht worden! Ook weer voor het goede doel. De opbrengst van de 

acties, de sponsorloop en de markt wordt die middag uitgereikt aan de ambassadeur van Cliniclowns.  

 

Voor meer informatie klik op de logo’s hieronder: 

 

  

SPONSORLOOP 

TEKENING SO4 
Gaaf! Deze prachtige tekening is gemaakt door 

Imre uit SO4: 

De kikkers van SO3 worden uitgezet nu ze groot genoeg zijn. 

VAN KIKKERVISJES TOT KIKKERS 

https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/acties/kom-in-actie/actie/sponsorloop-zuiderbos
https://doctorclown.org/index.html
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Geschreven door Chloé van SO2 

We hadden koningsontbijt met brood, 

melk, stroop, jam, crackers en smeer-

kaas. 

 

Eerst was de opening en deden we de fit 

top 10. 

Daarna ging SO2 voetbal doen. 

Daarna gingen we boksen. 

Daarna koningsspellen spelen. 

Daarna gingen we op het springkussen. 

Daarna hadden we lunchpauze. 

Daarna hadden we een vrijmarkt. 

Er waren heel veel kraampjes met snoep. 

 

Het was een leuke dag met veel feest. 

Groeten Chloe 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

KONINGSDAG 
We gaan op pad met SO1. Met het nieuwe thema van Blink gaan we de na-

tuur in. 

Op onze thematafel vind je boekjes over insecten, bloemen en dieren. We 

hebben insecten en vangnetten. Ook gaan wij nog een insectenhotel maken 

voor in de klas.  

OP PAD MET SO1 
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Stichting LOEK@YOU lanceert vakantieprogramma LOEK@SUMMER 2022. LOEK@SUMMER is een programma speciaal 

voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben.    

   

Stichting LOEK@YOU is een jonge stichting in Veldhoven welke sinds september 2016 hard aan de weg timmert om het 

gat tussen school en thuiszitten te dichten. De stichting biedt zorg aan kinderen en ontwikkelt interessante projecten 

voor kinderen en volwassenen die iets extra’s nodig hebben.  

 

Het aankomende project is van dinsdag 26 juli tot en met dinsdag 2 augustus. Het programma bestaat uit activiteiten 

van +/- 3 uur verdeeld over 8 dagen. Centraal in deze activiteiten staan de natuur, rust, bewegen, ontdekken en ont-

moeten. 

     

Het is een prikkelarm vakantieprogramma voor kinderen en jongeren die NIET mee kunnen doen aan reguliere zomer-

vakantieprogramma’s uit de regio. De kinderen die meedoen functioneren dus beter in kleine groepjes. Te denken valt 

aan kinderen en jongeren met autisme & ADHD, hechtingsproblematiek, prikkelgevoeligheid. Iedereen in de leeftijd van 

4 t/m 18 jaar kan mee doen. Vaak zijn de activiteiten onderverdeeld in activiteiten voor kinderen tot 10 jaar, kinderen 

van 10 tot 14 en ouder dan 14 jaar. 

 

Data: 26 juli tot en met 2 augustus 

Locatie: Blokhut de Bosbender, Veldhoven 

Tickets: klik hier  

Meer informatie en contact: klik hier 

GRAAG AANDACHT VOOR 

LOEK@SUMMER 

WEBINAR  

Wilt u zich aanmelden, klik dan hier.  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-loeksummer-323281091447?aff=ebdsoporgprofile
https://www.facebook.com/groups/1994714894093323/
https://www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-daar-gaan-ze/
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VOORSTELLEN MEDEWERKER(S) 

SASKIA VISSER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik werk als:  

Leerkrachtondersteuner SO2 

Woonplaats: 

Dommelen 

 

 

Ik woon in huis met: 

Mijn man Kenny en twee kindjes 

Bing en Ziva 

Mijn hobby’s zijn:  

Skiën, lezen en met de kids op pad 

gaan 

Beste eigenschap: 

Geduldig 

Minder goede eigenschap: 

Impulsief 

Een hekel aan: 

Ruzie maken 

Bang voor: 

Kakkerlakken 

Favoriete eten: 

Italiaans 

 

Favoriete muziek: 

Zeer divers 

Favoriete boek: 

De zeven zussen 

Favoriete film: 

Serendipity 

De beste website is: 

Buienradar 

Favoriete plek: 

In mijn eigen plek 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zui-

derbos: 

Dat het zo’n toffe, leerzame werk-

plek is 

 

 

 

MAAIKE SCHONENBURG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik werk als:  

Onderwijsassistent in het VSO 

Woonplaats: 

Geldrop 

 

 

 

 

 

 

Mijn hobby’s zijn:  

Sporten en wandelen 

Beste eigenschap: 

Geduldig 

Minder goede eigenschap: 

Teveel dingen tegelijk willen doen 

Een hekel aan: 

Te laat komen 

Bang voor: 

Grote spinnen 

Favoriete eten: 

Sushi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriete muziek: 

Dat is erg divers 

Favoriete boek: 

Boeken van M.J. Arlidge 

Favoriete film: 

The Green Mile 

De beste website is: 

www.google.nl 

Favoriete plek: 

Zeeland 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zui-

derbos: 

Ik mag ik en jij mag jij zijn 
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Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 
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Opmerkingen/suggesties graag mailen 
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