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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 17 februari Carnavalsviering  

 20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie  

 20 t/m 24 maart Oudertevredenheidsonderzoek  

 27 t/m 31 maart Leerlingentevredenheidsonderzoek  

FEBRUARI 
  2023 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

BLINK BOUWEN MAAR SO1 
Deze hardwerkende leerlingen van SO1 zijn begonnen met het nieuwe thema van Blink. Ze zijn hun eigen huis na aan het 

tekenen. Alle huizen hangen op de Blinkmuur en mogen na het thema mee naar huis!  
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FEBRUARI 

2023 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

 

De leerlingen van SO4 zijn bezig geweest om complimenten aan elkaar te geven. Hartstikke moeilijk maar misschien nog 

moeilijker om een compliment te ontvangen  .  

COMPLIMENTJES GEVEN AAN ELKAAR SO4 

BIBLIOTHEEK BEZOEK SO2 
De leerlingen van SO2 zijn op bezoek geweest bij de 

bibliotheek in Veldhoven. 

Een leerling in het VSO heeft de lerares de schuld gegeven omdat zijn telefoon op de grond was gevallen:  

‘Mijn spiderman reflexen waren weg omdat jij tegen mij praatte.’ 

IN DE WANDELGANGEN 
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FEBRUARI 

2023 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

SNEEUWPRET 

WIST JE DAT... 
Wist je dat de leerlingen van SO1 echt 

heel gekke bekken kunnen trekken tijdens 

de kersttruiendag!  

Wist je dat de leerlingen van SO4 zelf sneeuwpoppen hadden gemaakt en 

dat het weekend daarop echt begon te sneeuwen! 

WIST JE DAT... 
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FEBRUARI 

2023 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

WIST JE DAT... 
Wist je dat wij voor de kerstvakantie een 

pyjamadag hadden en dat alle leerlingen 

en leerkrachten in pyjama naar school 

zijn gekomen. 

 

 

Het zwangerschapsverlof van Anne is nu echt ingegaan! 

Anne succes met de laatste loodjes en we zien je na de 

zomervakantie weer!  

 

ZWANGERSCHAPSVERLOF ANNE AFSCHEID DOMINIQUE 
Dominique heeft afscheid genomen van Zuiderbos.  

Heel veel plezier en succes met je nieuwe uitdaging, maar 

dat gaat wel goed komen zo te zien. 
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FEBRUARI 

2023 

GRAAG AANDACHT VOOR 

DE LEESWEKEN 
Tijdens de Kinderjury zijn alle kinderen van 6 t/m 12 jaar in Nederland de baas. Het beste boek 

gekozen door kinderen begint met de leesweken. Tijdens deze tien leesweken lees je zoveel 

mogelijk boeken. Vanaf maandag 10 april 2023 kan je op jouw favoriete boek stemmen. Leuke 

boekentips nodig? Bekijk hier de Tiplijsten. 

 

Lezen is ontspannend, leuk én je leert er ook nog eens veel van. Het stimuleert de fantasie, het 

brengt op ideeën en je leert veel nieuwe woorden. Het kan moeilijk zijn om een kind te laten 

lezen. Hieronder tien leestips die kunnen helpen bij de motivatie om rust te nemen en in een 

mooi verhaal te duiken: 

 

Fijne leesomgeving 

Om rustig te kunnen lezen is een fijne leesomgeving van groot belang. Zorg voor een uitnodi-

gende leesomgeving thuis en op school want een rustige plaats en een rustig tijdstip, zonder externe afleidingen, zijn be-

langrijke voorwaarden om goed te kunnen lezen. Zo kunnen kinderen leren aandacht te nemen voor een boek en een mooi 

verhaal. Ook kunnen (voor)leesroutines helpen om lezen een vaste plek in het dagritme te geven. Hier lees je meer over 

een fijne leesomgeving. 

Divers boekenaanbod 

Een fijne leesomgeving gaat verder met een groot en divers boekenaanbod. Dat aanbod kan variëren van een Tina of een 

Donald Duck tot boeken. Met name fictieboeken hebben een positieve invloed op het geletterdheidsniveau. De aan-

wezigheid van boeken, thuis, op school en in de bibliotheek of boekhandel, leidt tot kennis van boeken en geeft kinderen 

de mogelijkheden te lezen. Van belang is dat de boeken aansluiten bij de levensfase en het leesniveau van kinderen. De 

Tiplijst van de Kinderjury kan als richtlijn gebruikt worden. 

Laat je kind zelf kiezen 

Het is belangrijk dat je kind zelf de boeken uitkiest die hij/zij wil lezen. Je kind kan geholpen worden bij het kiezen: geef de 

tijd en ruimte om in boeken te neuzen. Dit kan door extra aandacht aan bepaalde boeken te geven, kinderen elkaar te 

laten inspireren en ze zelf direct te helpen bij het kiezen door vragen te stellen. Geef je kind de ruimte en stimuleer en be-

geleid waar nodig, om erachter te komen in welke boeken hij/zij geïnteresseerd is. Je kunt ook naar een boekwinkel of bib-

liotheek gaan om je kind zelf een boek uit te laten kiezen. Bibliotheken geven altijd heel goed advies. Ze nemen de tijd voor 

je en je gaat nooit zonder kinderboek de deur uit. Op deze website staat meer informatie over het verschil in lezen tussen 

jongens en meisjes. 

 

Moeilijke boeken 

Als je kind moeite heeft met lezen en niet blij is met de boeken, kan het zijn dat de teksten te moeilijk zijn of het boek te 

dik is. Het is belangrijk dat je kind een boek niet uit hoeft te lezen als hij/zij niet enthousiast wordt van het verhaal. Er is 

altijd een boek te vinden dat beter past. Er zijn namelijk genoeg boeken die makkelijker te lezen zijn en toch niet te kinder-

achtig zijn. Op school of in bibliotheek weten ze meestal wel welke boeken dat zijn en helpen ze je graag met het zoeken 

van een passend en/of makkelijker boek. Hier vind je meer informatie over de invloed van de bibliotheek. 

https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2023
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GRAAG AANDACHT VOOR 

DE LEESWEKEN 
Lees dagelijks 

Laat je kind thuis maar ook op school een kwartier per dag vrij lezen. Kinderen die dat doen, lezen namelijk ruim een 

miljoen woorden in één jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct en je kind krijgt een enorme voorsprong. 

Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken 

ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talenten beter ontwikkelen. Lezen is van 

belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang 

leesplezier! Grijp de Kinderjury dus aan om het 15 minuten lezen uit te proberen. Het wordt het leukste kwartiertje van de 

dag. Op deze website staat meer informatie over het stimuleren van leesvaardigheid. 

 

Voorlezen 

Ook al kunnen kinderen tussen de leeftijd 6-12 jaar zelf al lezen, voorlezen blijft nog altijd heel erg leuk. Vooral voor 

kinderen die uit zichzelf niet zo snel een boek lezen, is voorlezen een goed hulpmiddel. Je kunt een boek voorlezen maar 

het boek ook door je kind zelfstandig laten meelezen. Zo wissel je het zelfstandig lezen en het voorlezen met elkaar af. Je 

kunt tijdens het lezen ook moeilijke begrippen uitleggen en vragen stellen over wat hij/zij denkt dat er verder in het boek 

gaat gebeuren. Hier vind je meer informatie over het effect van voorlezen. 

 

Hardop lezen 

Je kunt elkaar om de beurt een stukje hardop voorlezen. De een leest dan voor en de ander leest en kijkt mee. Maar je kind 

kan natuurlijk ook af en toe eens een jonger broertje of zusje voorlezen! Met hardop voorlezen oefent je kind het lezen van 

moeilijke woorden en het leestempo. Laat je kind af en toe proberen het verhaal zo mooi mogelijk voor te dragen, dan 

oefent je kind ook het gebruik van zijn/haar intonatie. 

 

Zien lezen doet lezen 

Het gezin is het startpunt van de leesontwikkeling van kinderen. Onderzoek toont aan dat lezende ouders, vrienden en 

vriendinnen de grootste stimulans voor kinderen betekenen. Ouders die het lezen bevorderen, maken de kans dat een kind 

een boekenliefhebber wordt, vijf keer zo groot als ouders die het lezen niet bevorderen. Ook leerkrachten leveren een bel-

angrijke bijdrage. Dus aarzel niet en lees zelf ook thuis of in de klas een boek, luister naar de Waanzinnige Podcast of zoek 

de tips eens op van het Kinderboekenweek Leesteam. Meer informatie over de invloed die de directe omgeving van 

kinderen heeft op leesgedrag vind je hier. 

 

Vervangend woord 

Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, 

dan kun je jouw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of 

een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kun je ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt je kind het 

woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik. 
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FEBRUARI 
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GRAAG AANDACHT VOOR 

DE LEESWEKEN 
Stripboeken en tijdschriften 

Het kan zijn dat je kind helemaal niet van lezen houdt maar toch af en toe wel een stripboek pakt. Je kind leert niet alleen 

veel van boeken lezen. In stripboeken en tijdschriften staat veel leuke informatie. Je kind leert hierdoor nieuwe woorden 

kennen en zal door de plaatjes moeilijke tekst en begrippen beter begrijpen. Uiteindelijk kan je kind hierdoor ook de stap 

naar boeken gemakkelijker maken. Hier staat meer informatie over de leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jon-

geren. 

 

Laat je kind vertellen 

Praat samen over het boek wat je kind leest, alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Je kind heeft een eigen interpre-

tatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kan je dan weer op ingaan. Zo blijft je kind be-

trokken bij het verhaal. Laat je kind het verhaal ook zelf eens navertellen. Door het verhaal aan een ander te vertellen en 

erover na te praten, gaat je kind het verhaal beter begrijpen. 

 

Samen leuke verhalen zoeken en stemmen? Hier kan het! 

 

IK MAG IK ZIJN 

LONNEKE TILLEMANS 
Ik werk als:  

Lid van het ondersteuningsteam 

Woonplaats: 

Valkenswaard 

Ik woon in huis met: 

Mijn vriend en twee zoontjes 

Mijn hobby’s zijn:  

Spelletjes doen, fietsen, lezen, in de 

tuin werken 

Beste eigenschap: 

Tomatensoep maken  

 

 

 

 

 

Minder goede eigenschap: 

Ik ben soms ongeduldig 

Een hekel aan: 

Auto’s die scheef geparkeerd staan 

Bang voor: 

Slangen 

Favoriete eten: 

Tomatensoep, bloemkool met kaas-

saus, wraps, lasagne en nog veel 

meer! 

Favoriete muziek: 

80’s en 90’s 

 

 

 

 

Favoriete boek: 

Harry Potter 

Favoriete film: 

Harry Potter 

De beste website is: 

Die heb ik niet 

Favoriete plek: 

Een plek waar het lekker warm is en 

mooie natuur 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos: 

Een fijne plek waar wordt gekeken 

naar wat de leerling nodig heeft. 

 

 

https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2023
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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 bord-

spelletjes. Als sport en hobby doe ik 

aan skeeleren. Het liefst tochten zo 

lang mogelijk door bossen en over 

de dijken! 

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 ge-

schreven, 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 fo-

rum 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 Veldho-

ven. Toch neemt iedereen je mee 

alsof je er al jaren werkt. De kin-

deren leren je kennen, maar doen 

ook al snel alsof je ze al een jaar 

kent. Heel fijne omgeving! 

GRAAG AANDACHT VOOR 

VRIJWILLIG, MAAR HEEL WELKOM! 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
De vrijwillige financiële ouderbijdrage voor de tweede helft van dit schooljaar is vastgesteld op € 20,00. Is deze ouderbijdra-

ge 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). 
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