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HELMOND 

 AGENDA   

 23 december Kerstviering  

 23 december Groeimap SO  

 26 december t/m 10 januari Kerstvakantie  

 11 januari Start op de nieuwe school!   

 16 t/m 27 januari Cito toetsweken/JIJ toetsen  

 25 januari Voorleesdag  

 7 februari t/m 9 februari IVIO examens  

 14 februari Studiedag, alle leerlingen vrij  

DECEMBER 
2022 

NIEUWS UIT HELMOND 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT SO1 
Op donderdag 10 november 2022 hebben wij op Zuiderbos deelgenomen aan het Na-

tionaal schoolontbijt. De juf heeft in SO1 een prentenboek voorgelezen op het bord 

over hoe belangrijk ontbijt is. We hebben gesproken over het opladen van onze batte-

rijtjes door een goed ontbijt.  

 

Bij juf Eva mochten we om de beurt gaan kiezen wat 

we lekker vonden om te eten. Er was van alles! Lek-

ker en gezond! Bruine boterhammen, broodjes, crac-

kers, yoghurt, pindakaas, 30+ kaas en stroop. Juf Eva 

verstond de keuze van een van de leerlingen niet 

goed, waardoor ze per ongeluk pindakaas in de yog-

hurt deed. En raad eens… we hebben het geproefd, 

en het was lekker!  

 

Ook hebben we ons lievelingsontbijt getekend, geknutseld en gekleurd. Maar een lepel 

hoort hier volgens een van de leerlingen ‘echt totaal niet’ bij.  

 

We hebben een gezonde, leerzame en gezellige ochtend gehad. 
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MET DE KLAS NAAR BOER HENK SO 

Op vrijdag 11 november zijn we met alle klassen van het SO naar boer Henk 

geweest in Deurne. Boer Henk heeft een heel groot stuk land, waarop hij al-

lerlei kruiden, groenten en fruitsoorten verbouwd.  

 

Samen met boer Henk en zijn vrouw (boerin) hebben we het land verkend. 

We mochten opdrachten doen en gingen op zoek naar verschillende kleuren 

en soorten bieten, een regenboog plant en we hebben gezien dat spruitjes 

aan een soort palmboompje groeien, dat was gek! 

 

We mochten alles plukken wat we zagen, eraan voelen, ruiken en erin bijten 

om te proeven. Ook hebben we stukjes groenten mogen eten die boer Henk 

voor ons van het land door midden sneed. Dat was bijzonder! 

 

Tot slot mochten we allemaal een wortel kiezen die we een gave kleur vonden 

hebben en deze kunnen we nu mee nemen naar huis. Het was een super ga-

ve, leerzame en leuke ochtend op de boerderij van boer Henk en zijn boerin. 

 

SINTERKLAASVIERING SO1 

Maandag 5 december was het eindelijk zover! We vierden Sinterklaas op Zuiderbos! 

 

Juf Renate had SO1 een beetje gefopt. Op het programma stond gewoon rekenen, taal en spelling. Maar daar kwam snel 

verandering in, want we mochten met de klas naar ‘De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis’ in Pathé!  

De bioscoop ging die ochtend speciaal voor onze klas eerder open. We hadden de zaal helemaal voor ons alleen. De film 

was heel leuk en ook een beetje spannend. Aan het eind van de film kwam er nog een leuk dansnummer en mochten de 

kinderen vooraan bij het scherm dansen en kunstjes maken. Bij terugkomst op school kregen alle leerlingen nog een lek-

kere chocoladeletter en cadeautje van de Sint!  
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Groep 3 mocht met juf Carie samen naar het Sinterklaaskas-

teel, hoe leuk is dat! Maar ook, hoe spannend is dat! We zagen 

Sint en zijn Pieten uit de bus stappen en O-zo-snel kwam ge-

woon zelf. We hebben heel veel cadeautjes gezien en geholpen 

met pepernoten bakken en inpakken. En we moesten heel veel 

traplopen. Gelukkig zagen we de Sint ook, hij speelde piano en 

hij heeft een gouden tandenborstel. 

 

Toen we uit het kasteel waren, mochten we nog even spelen, 

het was heel leuk! Volgens Alexander was het zo leuk als een 

koe! We willen nog wel een keer! 

 

Groetjes van Alexander, Faylinn, Sergio en juf Carie 

NAAR HET SINTERKLAASKASTEEL 

In groep 7/8 hebben we op maandag 5 december surprise gedaan. Een tijdje geleden hebben we lootjes getrokken 

waarop iedereen schreef wat hij/zij leuk vindt en wat de hobby's en interesses zijn. Iedereen kreeg een lootje mee naar 

huis en 5 euro om een cadeautje te kopen voor in de surprise. 

 

Op maandag 5 december was het zover. Toen we op school aankwamen mochten we onze surprises even in het lokaal 

van juf Carie zetten. Zo zag niemand wie er met welke surprise binnenkwam. Een tijdje later zijn we gestart met surprise 

in de klas. We hebben een kring gemaakt en de ingepakte surprises in het midden van de klas gezet. We dobbelden en 

aten pepernoten. Bij bepaalde cijfers op de dobbelsteen hoorden opdrachten, zoals: pak de kleinste surprise, pak een 

pepernoot of de dobbelsteen gaat de andere kant op. 

 

Wat is er hard gewerkt en wat hebben we een gezellige ochtend gehad! We hebben surprises gezien van een Fort-Nite-

Battle-bus tot aan make-up dozen en kaarsen. In de middag hebben we een Sint Escape Room gedaan. En met ons goe-

de teamwork waren we er binnen no-time uit! 

SURPRISE SO3 
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PAARSE VRIJDAG 

KOOKLESSEN VSO1B 

Elke week gaan we met de leerlingen van VSO1B 

koken in de keuken van de Antoon van Dijkschool.  

 

De leerlingen denken mee in de gerechten die we 

maken. Deze keer hebben we een broodje hambur-

ger gemaakt. Er wordt onder andere ook gewerkt 

aan snijtechnieken. Het eindresultaat is een over-

heerlijke hamburger met alles erop en eraan.  

 

We hebben hem de Ruben Royal genoemd, hij kan 

zo op de menukaart van een restaurant! 

Op 9 december was het Paarse Vrijdag.  

 

Op deze dag dragen we paars om te laten zien dat we 

oké zijn met alle genders en seksuele voorkeuren. Om 

8.45 uur hebben we de regenboogvlag opgehangen op 

het schoolplein. We vinden het belangrijk om uit te 

stralen dat je bij ons op school jezelf kan en mag zijn. 

In het VSO is er naar een talkshow gekeken over Paar-

se Vrijdag en zijn er waardevolle gesprekken gevoerd 

naar aanleiding hiervan. Daarnaast zijn er aan de hand 

van praatkaarten gesprekken gevoerd over LHBTIQ+ 

onderwerpen. #ikmagikenjijmagjijzijn  

HET IS BIJNA KERSTMIS! 

Het is bijna Kerstmis en daarom maken we het alvast gezel-

lig in de school. Dit doen we met kerstverlichting in de klas, 

een knisperend haardvuur op het digibord of kerstmuziek 

op de achtergrond. 

 

In SO2 hebben we zelfs de ramen versierd! 
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ZUIDERBOS HELMOND GAAT VERHUIZEN! 

De verhuizing komt nu dichterbij…  

 

Alle leerlingen voelen de verhuizing naderbij komen, er staan overal dozen om ons heen, alles wordt ingepakt en de 

meeste leerlingen hebben ook al een bezoekje gebracht aan Zuiderbos op de Betuwehof. Heel veel leerlingen hebben 

ook daadwerkelijk geholpen met inpakken, top hoor! Zelfs het hondenhok is leeggeruimd en klaargemaakt voor de ver-

huizing en iedereen kijkt er naar uit dat dit hok daadwerkelijk opnieuw gebruikt gaat worden voor een hond! Bij verhui-

zen en inpakken hoort ook weggooien en er zijn dus ook heel veel spulletjes verdwenen in de container, je kunt nu een-

maal niet alles bewaren! 

 

We hebben dus al een eerste grote klus op de nieuwe school: UITPAKKEN! 

AFSCHEID EVA KLOOSTERMAN 

Eva gaat verhuizen en stopt daarom vanaf de kerstvakantie bij ons als ondersteu-

ner. Eva is binnen school werkzaam geweest in veel groepen binnen het SO en 

VSO. Ze verhuist terug naar Twente waar haar familie woont. Dit vinden we na-

tuurlijk ontzettend jammer en we zullen Eva gaan missen binnen school. 

 

We wensen haar ontzettend veel succes en heel veel woonplezier in Twente!  
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TEUN WELTEN 

Sinds enkele weken helpt gymdocent 

Teun Welten ons uit de brand bij de 

gymlessen op de dinsdagen. Daar zijn 

wij heel erg blij mee! Zo kunnen we 

toch elke week gymmen totdat de 

nieuwe gymdocent gaat starten vanaf 

februari. 

 

Hiernaast een kleine introductie over 

Teun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats:  

Helmond 

Woon in huis met:  

Irene  

Hobby’s:  

Voetbal, padel en suppen 

Beste eigenschap:   

Enthousiast  

Minder goede eigenschap:   

Ongeduldig  

Een hekel aan:  

Egoïstische mensen  

Bang voor:   

Kippen 

Favoriete eten:  

Rode kool met aardappelen en ha-

chee  

 

Favoriete muziek:   

Nederlandstalig en techno 

Favoriete boek:  

Ik, Zlatan 

Favoriete film:  

Dumb & Dumber 

Favoriete website: 

Voetbalzone.nl 

Favoriete plek:   

Op de bank ;) 

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-

bos:   

Een fijne en gemoedelijke school 

waar de kinderen echt de aandacht 

krijgen die ze nodig hebben.  
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