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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 6 juli Sponsorloop  

 8 juli Studiedag, alle leerlingen vrij  

 20 juli Diploma-uitreiking VSO  

 22 juli Calamiteitendag, alle leerlingen vrij  

 25 juli t/m 2 september Zomervakantie  

JULI 
  2022 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

TOVERLAND 
We zijn met heel de school naar Toverland ge-

weest! En wat was het gaaf!  

 

In de ochtend vroeg zijn we met twee grote touring 

bussen naar Toverland gereden. Voor sommige 

leerlingen was de snelweg al een attractie, al die 

mooie auto's. In kleine groepjes is SO3 verdeeld en 

hebben ze samen het terrein van Toverland ver-

kent. Wat een toffe attracties hebben ze; motoren, 

kano's en over de kop!  

 

Na een avontuurlijke dag hebben we iedereen weer 

meegenomen terug de bus in naar school.  
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Deze afgelopen tijd is het heerlijk weer! SO1 gaat dan ook graag naar buiten om in de zon te zijn. Zo vinden ze het heerlijk 

om op hun buik te lezen. Hoewel juf Jeske en meester Adrie wel op moeten letten dat ze niet op hun boek in slaap vallen... 

LEKKER NAAR BUITEN SO1 

Ook heeft SO1 het blink-thema Insecten. Ze heb-

ben er al van alles van opgezocht. En wat zijn die 

kleine diertjes toch leuk. Met kleine bakjes en 

vergrootdeksels hebben ze de beestjes bestu-

deerd. Hun grootste aanwinst is een dikke spin! 

Ze hebben er direct een insectenhotel voor ge-

bouwd. Dit glazen gebouw moest natuurlijk wel 

in het groen worden gezet, want daar horen de 

beestjes thuis.  
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Op vrijdag 1 juli was het 

Juffendag! De dag waarop de 

juffen hun verjaardagen 

vieren. SO2 heeft een feestje 

gemaakt van de zwemles, ze 

zijn lekker gaan picknicken 

en ze hebben wafels versiert!  

JUFFENDAG SO2 

Op woensdag 6 juli is de sponsorloop en 

markt. Alle leerlingen zijn druk bezig met het 

ophalen van geld en het voorbereiden van de 

markt. En dat alles voor het goede doel: Clini 

Clowns Nederland en Doctor Clown Oekraïne. 

SO4 is bezig geweest met het maken van aller-

lei producten die ze op de markt kunnen ver-

kopen. Er worden kandelaars, onderzetters en 

andere kunstwerken gemaakt. Voor wie de 

leukste producten wil kopen, de markt start 

om 10.00 uur! 

SPONSORLOOP 
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Op vrijdag 17 juni werd er afscheid genomen van directeur Mark Oldenburg. Zowel collega's van Helmond en Veldhoven 

waren aanwezig en ook collega's van Herlaarhof, logopedie en het samenwerkingsverband. Docent Adrie heeft samen met 

zijn bandgenoot en logopedist Esther een prachtig nummer geschreven en dat voorgedragen aan Mark.  

Mark, bedankt voor de tijd bij Zuiderbos! 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

AFSCHEID DIRECTEUR MARK OLDENBURG 

GRAAG AANDACHT VOOR 

Bericht van Stichting Leergeld Eindhoven 

 

Voor veel kinderen uit groep 8 breekt er een spannende tijd aan: voor het eerst naar 

het voortgezet onderwijs!  

Het is een grote stap in het leven van een kind, maar ook voor u als ouder. Er moeten 

schoolspullen gekocht worden: een schooltas, agenda, rekenmachine, pennen, 

schriften en nog veel meer. Voor gezinnen met een laag inkomen zijn de kosten die het 

voortgezet onderwijs met zich meebrengt vaak moeilijk op te brengen.   

Om deze gezinnen te ondersteunen kan Stichting Leergeld Eindhoven een vergoeding aanbieden voor de schoolspullen in 

de vorm van een schoolspullenpas. Deze is te besteden bij bijvoorbeeld Hema, Bruna, Primera, Perrysport (rugzak), etc.  

De pas is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (tot 130% procent van het sociaal minimum). Wanneer 

het inkomen hoger ligt zijn er wellicht nog steeds mogelijkheden om gebruik te maken van de ondersteuning van Stichting 

Leergeld Eindhoven. Wij weten dat er veel werkende ouders met geldzorgen zijn. Het is afhankelijk van uw gezinssamenstel-

ling en eventuele bijzondere omstandigheden of u in aanmerking komt. Denk aan bijvoorbeeld extra kosten door huur, ziek-

te of schulden.  

Heeft u twijfels of u in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij streven naar een oplossing op 

maat!  

Voor meer informatie en of het aanvragen van de vergoeding voor de leermiddelen kunt u ons een mail sturen naar in-

fo@leergeldeindhoven.nl of telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 040-2131141.  

STICHTING LEERGELD 

mailto:info@leergeldeindhoven.nl
mailto:info@leergeldeindhoven.nl
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Een deel van onze leerlingen maakt op dit moment gebruik van het Eindhovense leerlingenvervoer per taxi(bus). 

Met dit bericht wil de gemeente Eindhoven graag het project “De Reiskoffer” bij u onder de aandacht brengen. 

 

Met de inzet van De Reiskoffer leren kinderen die nu met het taxi(busje) naar school gaan, zelfstandig met het open-

baar vervoer of de fiets te reizen. Het doel is om zo veel mogelijk kinderen naar zelfstandig reizen te begeleiden, omdat 

we zien dat kinderen hierdoor groeien in zelfredzaamheid en meer zelfvertrouwen krijgen. Bovendien kunnen zij hier-

door beter participeren in de samenleving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. 

  

Er zijn verschillende reis-ondersteunende producten opgenomen in De Reiskoffer. Als een leerling zelfstandig wil gaan 

reizen, dan wordt samen met de ouders gekeken naar het best passende product voor de leerling. 

  

Zelfstandig reizen doe je niet van de ene op de andere dag, daar is tijd en begeleiding voor nodig. Een begeleidingstra-

ject kan enkele weken tot enkele maanden in beslag nemen. Hierdoor krijgt de leerling meer bewegingsvrijheid, zelf-

standigheid en kan op den duur zelf naar school of naar een andere activiteit reizen. Als de leerling op dit moment ge-

bruik maakt van het reguliere leerlingenvervoer, dan blijft dit gewoon bestaan als blijkt dat De Reiskoffer niet de juiste 

optie was voor de leerling.  

  

Wanneer u vragen heeft over De Reiskoffer, bijvoorbeeld over de verschillende begeleidingsmogelijkheden, neem dan 

gerust contact op. U kunt ook een kijkje nemen op: www.dereiskoffer.nu en op de websites van de verschillende trajec-

ten van De Reiskoffer: www.samenreizenmet.nl en www.go-ov.nl . Op deze sites vindt u onder andere filmpjes van leer-

lingen die eerder via De Reiskoffer zelfstandig hebben leren reizen. 

  

GRAAG AANDACHT VOOR 

DE REISKOFFER 

VOORSTELLEN MEDEWERKER(S) 

RAPHAEL KLOMPERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik werk als:  

Docent in SO2 en SO3 

Woonplaats: 

Valkenswaard 

 

 

Ik woon in huis met: 

Mijn vriendin en twee zoontjes 

Mijn hobby’s zijn:  

Muziek, gamen, (vecht)sport en 

verzamelen van action figures 

Beste eigenschap: 

Mijn doorzettingsvermogen 

Minder goede eigenschap: 

Ik vind het moeilijk om keuzes te 

maken 

Een hekel aan: 

Dingen die ik saai vind 

Bang voor: 

Blessures 

Favoriete eten: 

Kapsalon en sushi 

 

Favoriete muziek: 

Alles wat mij energie geeft 

Favoriete boek: 

Tao of jeet kune do 

Favoriete film: 

Donnie Darko 

De beste website is: 

YouTube 

Favoriete plek: 

Mijn huis en tuin 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zui-

derbos: 

Dat ik met leerlingen en collega’s 

mee mag groeien 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dereiskoffer.nu%2F&data=05%7C01%7Cd.gardien%40zuiderbos.nl%7C962f1c60d62144ef0d4f08da41aaa48f%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637894498409013981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samenreizenmet.nl%2F&data=05%7C01%7Cd.gardien%40zuiderbos.nl%7C962f1c60d62144ef0d4f08da41aaa48f%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637894498409013981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.go-ov.nl%2F&data=05%7C01%7Cd.gardien%40zuiderbos.nl%7C962f1c60d62144ef0d4f08da41aaa48f%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C637894498409013981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjA
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VOORSTELLEN MEDEWERKER(S) 

DAAN GARDIEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik werk als:  

Gymdocent 

Woonplaats: 

Veghel 

 

 

Ik woon in huis met: 

Mijn vrouw, zoontje en dochter 

Mijn hobby’s zijn:  

Zaalvoetbal, overleven in het bos 

Beste eigenschap: 

Eerlijk zijn 

Minder goede eigenschap: 

Soms wil ik teveel 

Een hekel aan: 

Een ei op een pizza 

Bang voor: 

Zwarte gaten 

Favoriete eten: 

Pizza 

Favoriete muziek: 

Van Acda en de Munnink tot Ar-

min van Buuren 

Favoriete boek: 

De gouden dolk, die las ik in groep 

7. Ik ben niet zo’n lezer 

Favoriete film: 

Lord of the Rings 

De beste website is: 

www.tostiszijnnetmensen.nl 

Favoriete plek: 

Gili Island Indonesië 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zui-

derbos: 

De flexibiliteit en inzet die colle-

ga’s hebben, respect! 

 

 

 

We willen jullie (leerlingen, ouders, verzorgers, familie) namens heel Zuiderbos een heel fijne vakantie wensen! Daar-

naast wensen we iedere leerling die een andere stap gaat maken volgend schooljaar heel veel plezier en geluk!  

FIJNE VAKANTIE 
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Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 
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Opmerkingen/suggesties graag mailen 

naar info@zuiderbos.nl met als 

onderwerp: ‘nieuwsbrief Zuiderbos’. 

 

Zuiderbos 

Postbus 2214 

5260CE Vught 

telefoon: 073-6847060 

 

Bestuurder: 

Liesbeth van den Oever 

 

Vught 

Carillonlaan 3 

5261LT Vught 

 

directeur: 

Els van Rosmalen 

 

Veldhoven 

Platanenlaan 26b 

5507 MD Veldhoven 

 

Helmond 

Brevierpad 34 

5709 AD Helmond 

 

www.zuiderbos.nl 

info@zuiderbos.nl 


