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HELMOND 

 AGENDA   

 17 februari Carnavalsviering  

 20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie  

 20 t/m 24 maart Oudertevredenheidsonderzoek  

 21 t/m 23 maart IVIO examens  

 27 t/m 31 maart Leerlingentevredenheidsonderzoek  

 31 maart Portfolio  

FEBRUARI 
2023 

NIEUWS UIT HELMOND 

OPENINGSFEEST! 
Op woensdag 1 februari is onze nieuwe, schitterende locatie feestelijk 

geopend! De gehele dag was er bezoek van ouders, buurtbewoners en 

genodigden. Iedereen was erg enthousiast over onze mooie, nieuwe plek 

en we hebben genoten van alle feestelijke activiteiten deze dag. Er was 

deze dag ook aandacht voor nog een andere speciale gelegenheid: de 

school bestond deze dag ook nog eens 12,5 jaar. Dubbelfeest dus!  
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FEBRUARI 

2023 

NIEUWS UIT HELMOND 

JUBILEUM! 

Tijdens onze feestdag op 1 februari was er voor Sander ook iets speciaals te vieren. Hij 

werkt 12,5 jaar bij Zuiderbos Helmond en is dus een medewerker van het eerste uur hier 

op school! Dat is een dikke felicitatie waard en Sander is uiteraard in het zonnetje gezet! 

HANDVAARDIGHEID SO3 

Eindelijk hebben we 

een handvaardigheid-

lokaal binnen onze 

eigen school! Daar 

wordt meteen gretig 

gebruik van gemaakt 

door onder andere 

SO3. We zijn creatief 

bezig geweest met 

klei.  

HANDVAARDIGHEID VSO 

Op maandag hebben we binnen het VSO ook handvaardigheid. Deze week zijn we aan 

de slag gegaan met klei en verf. Leerlingen mochten kiezen of zij een oude CD gingen 

versieren met verf of liever een aan de slag gingen met klei. Leuk om te zien hoe crea-

tief er te werk is gegaan en wat voor mooie creaties er zijn bedacht. 

 

Vorige week zijn we aan de slag gegaan met knip-en-plakwerk. De opdracht was om 

een dier op te vullen met stroken van krantpapier. Een leuke opdracht waar inzicht en 

nauwkeurigheid heel belangrijk waren! 
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FEBRUARI 

2023 

NIEUWS UIT HELMOND 

Er was groot feest in SO1; juf Renate was namelijk 

jarig en dat moest gevierd worden! Als traktatie 

mochten de leerlingen zelf hun lekkers in elkaar 

knutselen. Van eierkoeken, chocopasta, snoeppa-

pier, smarties en snoepveters werden de leukste 

en vooral smakelijkste muizen gemaakt! Bijna te 

leuk om op te eten… nou ja bijna… 

HIEPERDEPIEP HOERA! JUF RENATE WAS JARIG! 

LEZEN OP EEN FIJNE PLEK! 

De nieuwe school zorgt er ook voor dat lezen ineens een stuk 

fijner is… We hebben nu fijne plekken waar leerlingen zelf-

standig kunnen lezen. Zo heeft iedere klas een fijn bankje, 

waar je heerlijk op kunt lezen. Ook in de aula hebben we een 

heel toffe plek: de honingraten. Hier kun je wegkruipen in 

een eigen ‘huisje’ en kun je helemaal opgaan in het verhaal. 

Zo leuk!  

KLUSUURTJE EN MEER VAN HET VSO IN ONZE NIEUWE SCHOOL 

De nieuwe school biedt zoveel mogelijkheden 

voor ons klusuurtje op maandagmiddag en ge-

durende de schoolweek. We krijgen opdrachten 

van collega’s, zoals het pimpen van de houten 

krukjes van juf Carie. Daarnaast hebben we 

twee vaatwassers en een wasmachine die elke 

dag in en uitgeruimd moeten worden. Dit zorgt 

ervoor dat we in de praktijk veel leren en stap 

voor stap naar zelfredzaamheid toewerken. 
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FEBRUARI 

2023 

Vanaf de maandag na de kerstvakantie zijn we gestart met de SO-mix. Iedere maandagmiddag kiezen de kinderen uit 

één van de activiteiten in de SO klassen. In SO1 wordt gebouwd met LEGO, Knexx en Magnetics. In SO2 worden ver-

schillende gezelschapsspelletjes gespeeld. Onder andere het schaken is hier een grote hit. In SO3 wordt iedere week 

een andere creatieve tekenopdracht aangeboden.  

 

Het is super leuk om te zien hoe de kinderen met deze mix omgaan. De jongere kinderen leren door te kijken naar de 

ouderen. De oudere kinderen leren om een ander te helpen. Door te werken met kinderen uit andere klassen, leren 

alle kinderen hoe het is om samen te werken met een wat minder bekend iemand. 

SO-MIX MIDDAG 

NIEUWS UIT HELMOND 

Onze teamleider Joyce van Dun neemt vrijdag 17 februari 2023 afscheid van on-

ze school. Ze heeft gekozen voor een andere nieuwe uitdaging in het onderwijs.  

 

Uiteraard zijn we ons intern aan het beraden op welke manier we invulling willen 

geven aan het teamleiderschap in Helmond. Op het moment dat we hier meer 

duidelijkheid over hebben, zullen wij u hierover informeren. Wij bedanken Joyce 

voor haar enorme inzet en betrokkenheid op onze school. Wij wensen haar veel 

succes en werkplezier toe bij haar nieuwe werkgever.  

AFSCHEID JOYCE 
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FEBRUARI 

2023 

GRAAG AANDACHT VOOR 

VRIJWILLIG, MAAR HEEL WELKOM! 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
De vrijwillige financiële ouderbijdrage voor de tweede helft van dit schooljaar is vastgesteld op € 15,00. Is deze ou-

derbijdrage aan uw aandacht ontschoten en wilt u wel graag bijdragen aan onze activiteiten? Dan kunt u het bedrag 

overmaken door het scannen van onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon. 

 

 

 

 

U kunt uw bijdrage ook contant meegeven aan uw zoon/dochter of overmaken op NL12 INGB 0005 5216 26 t.n.v. 

Stichting Zuiderbos o.v.v. ouderbijdrage, plaats van de school + de naam van uw kind(eren). 

IK MAG IK ZIJN 

DIEUWERT RAAIJMAKERS 

Ik werk als: 

Docent gymnastiek op de locaties 

Helmond en Veldhoven 

Woonplaats:  

Ik woon momenteel in Schaijk, een 

stukje rijden maar dan heb je ook 

wat! 

Woon in huis met:  

Mijn vriendin Laura en haar hamster 

Frummel   

Hobby’s:  

Sinds Corona ben ik veel spelletjes 

gaan spelen, zowel kaart als bordspel-

letjes. Als sport en hobby doe ik aan 

skeeleren. Het liefst tochten zo lang 

mogelijk door bossen en over de dij-

ken! 

Beste eigenschap:   

Mijn beste eigenschap is denk ik mijn 

betrouwbaarheid. Een goede tweede 

plek is denk ik mijn energie.  

Minder goede eigenschap:   

In het werkveld kan ik flexibel mee-

bewegen en overleggen. Helaas is dat 

in mijn privéleven een stukje anders. 

Ik weet graag waar ik aan toe ben. 

Een hekel aan:  

Last minute afspraken afzeggen of te 

laat komen. Als je een tijd afspreekt 

hoor je er te zijn. Ik ben niet zo van 

het Brabants kwartiertje! 

Bang voor:   

Ik kan me zo niet bedenken waar ik 

echt bang voor ben. Waarschijnlijk 

ben ik de dingen waar ik bang voor 

ben al zo lang uit de weg gegaan dat 

ik het niet eens meer weet. 

Favoriete eten:  

Echt lievelingseten heb ik niet, maar 

als er een keuze gemaakt moet wor-

den is het toch de boerenkool met 

een Unox rookworst. 

Favoriete muziek:   

Mijn favoriete muziek is denk ik film-

muziek. Als voorbeeld de stukken van 

Pirates of the Carribean. 

Favoriete boek:  

De trilogie van zeven wateren. Een 

serie boeken voor jeugdigen geschre-

ven, maar de verhalen zijn mij altijd 

bijgebleven (denk aan het sprookje 

van de zeven zwanen). 

Favoriete film:  

Angels and Demons, een verfilming 

van het boek ‘Het Bernini mysterie’ 

van Dan Brown. 

Favoriete website: 

Tja, echt de sites afstruinen doe ik 

niet. Reddit is een social media forum 

dat het dichtst bij ‘favoriete website’ 

komt. 

Favoriete plek:   

Is de skipiste een plek? Dat is toch het 

moment van het jaar waar ik het 

meest naar uit kan kijken. Een speci-

fieke plek heb ik niet. 

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-

bos:   

Ik ben nu enkele dagen aan de slag op 

de locaties Helmond en Veldhoven. 

Toch neemt iedereen je mee alsof je 

er al jaren werkt. De kinderen leren je 

kennen, maar doen ook al snel alsof 

je ze al een jaar kent. Heel fijne om-

geving! 
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FEBRUARI 

2023 

MANOU KOCKEN 

Ik werk als: 

Leraarondersteuner  

Woonplaats: 

Belfeld, Limburg  

Woon in huis met: 

Mijn partner Paco en zijn zoontje 

Fabio 

Hobby’s: 

Wandelen in de natuur, reizen en 

sporten 

Beste eigenschap: 

Wilskracht 

Minder goede eigenschap: 

Ik ben niet snel tevreden over ei-

gen behaald resultaat 

Een hekel aan: 

Ruzie en liegen 

Bang voor: 

Spinnen en slangen 

Favoriete eten: 

Sushi  

Favoriete muziek: 

Nederlandstalig 

Favoriete boek: 

Om voor te lezen: het mooiste vis-

je van de zee 

Om zelf te lezen: thrillers 

 

Favoriete film:  

Lion King 

Favoriete website: 

Videoland of YouTube, maar ook 

Zara ;) 

Favoriete plek: 

Thuis of in de natuur 

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-

bos: 

Iedereen mag zichzelf zijn en nie-

mand is anders. 

IK MAG IK ZIJN 

FANNY ROVERS 

Ik werk als:  

Leerkracht VSO en SO 

Woonplaats:  

Deurne 

Hobby’s:  

Hiken en fietsen in de Peel 

Beste eigenschap:   

Rustig blijven 

Minder goede eigenschap:   

Altijd koffie drinken 

 

Een hekel aan:  

Zeuren 

Bang voor:   

Nergens bang voor 

Favoriete eten:  

Risotto 

Favoriete muziek:   

Musicalmuziek 

Favoriete boek:  

Wiskunde 

 

Favoriete film:  

Britse detectives 

Favoriete website 

YouTube 

Favoriete plek:   

De Deurnese Peel 

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-

bos:   

De leuke leerlingen 

IK MAG IK ZIJN 
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CAROLIEN LIEBREKS 

Ik werk als: 

Leerkracht VSO1  

Woonplaats: 

Helmond 

Ik woon in huis met: 

Mijn man Sietse en twee dochters 

van 5 en 8: Suzy en Emma. Daar-

naast hebben we ook nog een aan-

tal huisdieren: een kat en twee 

cavia’s 

Hobby’s: 

In mijn vrije tijd ben ik graag bui-

ten in de natuur te vinden: wande-

len, hardlopen of fietsen. Mijn fa-

voriete hobby binnen is koken. 

Duiken doe ik ook graag in vakan-

tietijden 

Beste eigenschap: 

Ik ben heel geduldig en kan goed 

luisteren naar anderen 

Minder goede eigenschap: 

Soms wil ik wat te veel tegelijk 

doen 

Een hekel aan: 

Oneerlijkheid 

Bang voor: 

Spinnen 

Favoriete eten: 

Eigenlijk alles wel, van de Griekse 

tot de Italiaanse tot de Japanse 

keuken 

Favoriete muziek: 

Ook hierin een mix, maar Bon Jovi 

blijft mijn favoriet 

Favoriete boek: 

De boekenserie van Karin Slaugh-

ter 

Favoriete film:  

The Green Mile. The Lord of the 

Rings 

Favoriete website: 

Zalando of bol.com 

Favoriete plek: 

De zee, het liefste duikend onder 

water 

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-

bos: 

Dat het een school is waar een 

ieder zichzelf mag zijn en op alle 

mogelijke manieren naar maat-

werk gekeken wordt per individu. 

IK MAG IK ZIJN 

SANDRA MOEDER VAN FÁBIO 

Woonplaats: 

Helmond 

Ik woon in huis met: 

Fábio, zijn broer en twee katten 

Tijdens schooltijd ben ik bezig met: 

Het huishouden, veel regelen, klus-

sen, wandelen en zorgen voor mijn 

ouders 

Mijn eerste herinnering aan school: 

Dat ik in de winter met mijn tong 

vastzat aan het ijzeren hek dat om 

het schoolplein stond 

 

 

 

 

 

Mijn leukste herinnering aan 

school: 

Het schoolplein dat vol water werd 

gespoten als het ging vriezen en de 

dag erna de schaatsen mee naar 

school. Extra lange pauze en gym 

was dan ook schaatsen. 

Van juf Frans weet ik nog: 

Dat ze heel klein was. Ze had een 

aangepaste auto met verhoogde 

stoel en blokken op de pedalen. 

Mijn leukste vak op school: 

Handvaardigheid en lezen 

 

 

 

 

Zuiderbos is voor mij: 

Een plek waar ik mijn zoon met 

een gerust hart naartoe laat gaan, 

zonder dat ik heel de dag in de 

startblokken sta om hem weer op 

te halen. Een school die ziet wie hij 

écht is en waar gedacht wordt in 

mogelijkheden, waar de kwalitei-

ten van hem gezien worden. De 

korte lijntjes zijn ook heel fijn, net 

als het meedenken. Ik ben blij dat 

hij nu een plek heeft gevonden 

waar hij zichzelf kan zijn en graag 

naartoe gaat.  

 

U MAG JIJ ZIJN 
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