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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 25 november Informele ouderbijeenkomst  

 5 december Sinterklaasviering  

 6 december Studiedag, alle leerlingen vrij  

 6 t/m 8 december IVIO examens  

 23 december Groeimap SO  

 23 december Kerstviering  

NOVEMBER 
  2022 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

VOORLEESWEDSTRIJD 
Op donderdag 13 oktober 2022 was de voorleeswedstrijd. Een aantal kinderen durfden het aan om een stukje 

voor te lezen. En de winnaars zijn geworden... 

Luuk en Chloë! Gefeliciteerd met jullie titel als voorleeskampioen! 
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NOVEMBER 

2022 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

 

Op de vrijdag voor de herfstvakantie stond de activiteitendag gepland. Alle leerlingen mochten zich opgeven voor verschil-

lende activiteiten. Zo konden de leerlingen bijvoorbeeld herfstdieren knutselen, een kijkdoos maken of pompoenen uithol-

len.  

 

Verder konden er wafels worden gebakken en bordspelletjes gespeeld. Alle leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan 

tijdens hun gekozen activiteit. 

ACTIVITEITENDAG 

Van 31 oktober tot en met 2 november wordt de Dag van de Doden gevierd in Mexico. De leerlingen van SO4 hebben de 

schedels gemaakt die herkenbaar zijn voor deze herdenkings- en feestdag.  

DÍA DE LOS MUERTOS: DAG VAN DE DODEN SO4 
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2022 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

Op vrijdag 11 november 2022 was het nationale schoolontbijt. Elke klas had de tafel gedekt en er was van alles te eten.  

Gezellig om zo met zijn allen te ontbijten! 

SCHOOLONTBIJT 

CKV VSO 
Met het vak CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming) hebben de 

leerlingen gewerkt aan het vertellen van een verhaal door 

plaatjes. Het resultaat mag er zijn!  
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SINTERKLAAS SO1 
Op zaterdag 12 november is Sinterklaas aangekomen in Nederland! In de SO1 klas is daar volop aandacht aan besteed en is 

de klas flink versierd. Afgelopen week hebben we een eigen Sinterklaas-slinger gemaakt   De komende weken staan er 

heel veel leuke activiteiten rondom de Sint op het programma in de klas! Een spannende, maar ook een enorm leuke en 

gezellige periode. We kijken elke dag het Sinterklaasjournaal in de klas en gaan zelfs naar het kasteel van Sinterklaas op 

dinsdagochtend 29 november in Helmond. 

‘1 TEGEN ALLEN’  
CHALLENGE TEGEN DE BIBLIOTHEEK VELDHOVEN SO2 

Op 4 oktober 2022 is Martijn van bibliotheek Veldhoven op bezoek geweest 

om ons uitleg te geven over wat de challenge precies inhoudt. Het is de be-

doeling dat we gedurende vier weken 48 opdrachten uitvoeren die gaan over 

boeken en lezen. We hebben geknutseld, gekleurd, gelezen, dingen opge-

zocht enzovoort. Als we de opdrachten voor 7 november 2022 allemaal afge-

vinkt hebben, trakteert Martijn ons op een filmmiddag inclusief popcorn! 

Wanneer we de opdrachten niet helemaal af krijgen, moeten we als tegen-

prestaties de bibliotheek een middag komen poetsen. Om het officieel te 

maken, is er zelfs een contract ondertekend! 

 

Je kunt je voorstellen dat we enorm ons best hebben gedaan om de op-

drachten allemaal af te maken. Aanstaande maandag komt Martijn de klas in 

en dan zullen we de opdrachten overhandigen. We vinden het erg spannend 

maar hebben er alle vertrouwen in dat we de challenge gaan winnen!  
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JIJ MAG JIJ ZIJN 

LISA VERBERNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik werk als:  

Leraarondersteuner 

Woonplaats: 

Boxtel 

 

Ik woon in huis met: 

Mijn zoontje Finn en mijn twee 

katten Pita en Feta 

Mijn hobby’s zijn:  

Sporten 

Beste eigenschap: 

Gezelligheid 

Minder goede eigenschap: 

Chaotisch 

Een hekel aan: 

Modder aan mijn schoenen 

Bang voor: 

Casper het spookje 

Favoriete eten: 

Sushi 

 

Favoriete muziek: 

Beyonce 

Favoriete boek: 

Veronica Gids 

Favoriete film: 

Aladdin 

De beste website is: 

YouTube 

Favoriete plek: 

Het bos 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos: 

Elke dag weer opnieuw kijken naar 

mogelijkheden. 

 

 

LUC SO1  
Ik woon in huis met: 

Papa, mama en Sem  

Mijn hobby’s zijn:  

Buiten spelen 

Ik ben goed in: 

Tekenen 

Ik ben minder goed in: 

Rekenen 

Ik heb een hekel aan: 

Ruzie 

 

Favoriete eten: 

Friet 

Favoriete muziek: 

Bella Ciao 

Favoriete plek: 

Op mijn kamer 

Ik vind Zuiderbos: 

Leuk 

 

 

 

IK MAG IK ZIJN 

JONATAN VSO-O 
Ik woon in huis met: 

Mijn broer en mijn moeder 

Mijn hobby’s zijn:  

Mountainbiken 

Ik ben goed in: 

Zeilen 

Ik ben minder goed in: 

Koken 

Ik heb een hekel aan: 

Oneerlijkheid en Top 40 muziek 

 

Favoriete eten: 

Spinaziepasta en friet 

Favoriete muziek: 

Nirvana, Pixies, The Opposites, Talking Heads 

Favoriete film: 

Catch Me If You Can 

Favoriete plek: 

Scouting 

Ik vind Zuiderbos: 

Een fijne plek 

 

IK MAG IK ZIJN 
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IN DE WANDELGANGEN 

GEDRAG ONLINE 
EEN VOORLICHTING DOOR HALT 
De leerlingen op Zuiderbos Veldhoven krijgen niet via Halt de voorlichting Gedrag Online maar via de Bibliotheek op School. 

Ouders zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst die door Halt wordt georganiseerd. 
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IN DE WANDELGANGEN 

SJORS SPORTIEF/CREATIEF 
Verschillende gemeentes nemen deel aan Sjors sportief en creatief. Sjors zorgt voor het positief stimuleren van sport en cul-

tuur voor kinderen. Vaak kunnen zij gratis kennismaken met activiteiten zonder direct lid te worden. Kijk op 

www.sjorssportief.nl om te kijken of uw gemeente meedoet. 

SPECIAL TALENTS 

https://www.sjorssportief.nl/
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COLOFON & ADRESSEN 
 

Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 
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