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HELMOND 

 AGENDA   

 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 HELMOND 

KOKEN VSO1A 
De leerlingen mogen in tweetallen kiezen wat zij graag willen maken. Ze zoeken zelf een recept, halen de benodigdheden 

in de winkel en bereiden samen alles voor. Deze week hebben we zelf deeg gemaakt voor verse pizza’s. Een groot succes! 

Vorige week zijn we aan de slag gegaan in de keuken en hebben we een lekkere monchoutaart gemaakt met speculaasbo-

dem! 
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KINDERBOEKENWEEK GI-GA-GROEN  
SO1 

In SO1 hebben we veel leuke activiteiten gedaan rondom het 

thema ‘Gi-ga-groen!’ van de Kinderboekenweek. Zo hebben we 

mooie kransen geknutseld van kastanjes, blaadjes en eikels. We 

hebben met prachtige grote herfstbladeren en stoepkrijt kunst-

werken op papier gemaakt. Maar het allerleukste was toch wel 

het bezoek van een paar lieve kleine kuikentjes in de klas! 

MUZIEK IN DE KLAS! 

‘Hallo allemaal! 

 

Mijn naam is Simone Meulenbroeks, ik ben 20 

jaar oud en kom uit Hooge Mierde. Momenteel 

studeer ik aan de academie voor muziekeducatie 

in Tilburg, met als hoofdvak hoorn. In samenwer-

king met meer muziek in de klas is onze opleiding 

een project aangegaan en ik mag Zuiderbos ken-

nis laten maken met de wonderlijke wereld van 

muziek. Ik heb er super veel zin in om de komende 

weken aan de slag te gaan met de leerlingen. 

Zingen, bodypercussie, boomwackers, instrumen-

ten bespelen, van alles komt aan bod. Ik hoop dat 

ik leerlingen en docenten kan inspireren meer 

muziek te gaan maken en het plezier hierbij te 

ervaren, want plezier is natuurlijk het allerbelang-

rijkste!’  

IN DE WANDELGANGEN 

In SO1 spelen ze het spel ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is..’ De kleur ‘zwart’ wordt geko-

zen, waarop een leerling uit de klas vraagt: ‘Is het ‘t ‘omheensel’ van mijn letter?’ 
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Gemaakt door de leerlingen van VSO1B 

 

Micky the pompoen 

 

‘Micky woont tussen the pompoenen in deurne 

we gingen met de school opzoek naar een pom-

poen en toen vonden Micky toen ik wilde ik 

Micky ontvoeren want Micky was mini en 

schattig ik heb Micky steeds geknuffeld de hele 

klas vond Micky leuk en daarom is ze nu onze 

mascotte.’ 

HALLOWEEN VSO1B 
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SPECIAL TALENTS 

WIJ GAAN VERHUIZEN! 
Tijdens de ouder-informatieavond aan het begin van het schooljaar heeft u van ons vernomen dat er voor onze school 

een passende nieuwe locatie gezocht werd. Wij kunnen u nu mededelen dat Zuiderbos Helmond een nieuwe locatie 

heeft gevonden! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!  

 

Vanaf woensdag 11 januari 2023 zullen de leerlingen van onze school les krijgen op onze nieuwe locatie aan het Betu-

wehof 10 in Helmond. Leerlingen van de Jobfactory blijven uiteraard gewoon hun lessen volgen op hun eigen locatie en 

starten na de kerstvakantie weer gewoon op maandag 9 januari 2023. 

 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom om op onze nieuwe school een kijkje te komen nemen. Hiervoor ontvangt u 

eind januari een uitnodiging. We maken er dan een feestelijke gelegenheid van! 
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