
 

Logopedie: 
Na bijna 21 jaar Emiliusschool gaat logopedist 
Barbara van ’t Westende per 1 februari 2019 
onze school verlaten. 
De laatste jaren was Barbara ingezet voor SWZ
-Zonhove als revalidatielogopedist en als                           
zodanig vooral werkzaam ‘bij de buren’ en niet 
meer als schoollogopedist. 
Zonhove zorgt inmiddels zelf voor een opvolger. 
Op school wijzigt er in feite niets: voor onze 
klassen hebben we logopedisten Inge en Peter 
in dienst.  
Overigens hoopt Peter na de zomer van 2019 
van zijn pensioen te gaan genieten en de                    
Emiliusschool zal vanzelfsprekend voorzien in 
zijn opvolging. Hiervan houden we u uiteraard 
op de hoogte. 
Voor nu willen we Barbara hartelijk dank zeggen 
voor alle jaren die zij hier in dienst is geweest 
en haar alle goeds wensen voor de toekomst! 
 
Inspectiebezoek: 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we al melding 
gemaakt van het 4-jaarlijks inspectiebezoek dat 
voor de zomervakantie heeft plaatsgevonden. 
We hopen dat wanneer u dit leest, de definitieve 
rapportage beschikbaar is. We waren wel in de 
gelegenheid om het bezoek met de inspectie 
mondeling te evalueren en hebben we daarna 
een concept-rapport ontvangen. Die informatie 
hebben we op 28 november tijdens onze studie-
dag ook al met de collega’s kunnen bespreken. 
In het kort komt het er op neer dat de Emilius-
school op een heleboel gebieden een positieve 
waardering krijgt: denk dan aan het hebben en 
gebruiken van adequate hulpmiddelen, een 
positieve werksfeer, een goede samenwerking 
met Zonhove, adequaat onderwijsaanbod,               
didactisch handelen, het gebruik van ICT en 
een degelijk financieel beleid. 
Op de Emiliusschool weten we wat er komt         
kijken om onze individuele leerlingen van goed 
onderwijs te voorzien. 
Ons werd duidelijk dat we ook nog een stukje 
ontwikkeling te gaan hebben. Onze kwaliteits-
zorg voor individuele leerlingen is weliswaar in 
orde, maar we moeten een ontwikkeling in gang 
zetten waarmee we op SCHOOLniveau kijken 

Van de directie 

naar de informatie die over alle leerlingen                      
hebben, zodat we hiervan kunnen leren.  
Die ontwikkeling hebben we in gang gezet.                    
Wat u daarvan gaat merken, is dat tijdens de 
Persoonlijk Plan Bespreking ook gekeken gaat 
worden naar het aantal behaalde doelen, naar 
oudertevredenheid en naar sociale veiligheid. 
Voor sommige zaken zullen we hiervoor een 
beroep op u moeten doen en om uw mening 
vragen. We houden u op de hoogte van de    
ontwikkelingen. 
 
Verzoeken om extra verlof: 
Onlangs is op onze website het formulier waar-
mee u dit verlof kunt aanvragen geplaatst.                       
Er is ook een toelichting bij gegeven die duide-
lijk maakt waarvoor wél en waarvoor géén extra 
verlof kan worden verleend. Ook over de duur 
van extra verlof wordt uitleg gegeven.                             
De mogelijkheden voor extra verlof zijn beperkt. 
Betreft het verzoek van ouders een verlofaan-
vraag voor meer dan 10 schooldagen per 
schooljaar, dan moet de aanvraag ingediend 
worden bij de leerplichtambtenaar van de                
Gemeente Son en Breugel.  
U vindt alle benodigde informatie op onze                         
website. We willen u vragen om daar alvast een 
keer kennis van te nemen. 
 
Zorg onder schooltijd: 
Veel van onze leerlingen zijn 24 uur per dag en 
7 dagen in de week afhankelijk van goede 
(lichaamsgebonden) zorg. Over dit onderwerp 
hebben de ministers van OCW en VWS, de 
heren Slob en De Jonge (hij van die mooie 
schoenen....) een belangrijke brief aan de 
Tweede Kamer gestuurd. We verwachten dat, 
vanuit het perspectief van onze school, er een 
sterke verbetering op dit gebied in het verschiet 
ligt. Veel van onze ouders krijgen daar in de 
loop van 2019 mee te maken. 
Een allereerste onderwerp is het ‘oormerken’ 
van het gedeelte van uw indicaties dat bedoeld 
is voor zorg onder schooltijd. Dat gedeelte mag 
dan ook alleen nog maar aan de school worden 
uitgegeven. Daarmee komt er een einde aan de 
gesprekken en onderhandelingen die scholen 
en ouders over dit onderwerp moeten voeren. 
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Een tweede onderwerp is dat de onderwijszorg 
waarschijnlijk alleen nog als ‘zorg in natura’ 
wordt verstrekt en daarmee zijn ouders en          
scholen van een heleboel bureaucratische 
rompslomp af. De zorginstelling krijgt van het 
Zorgkantoor (WLZ) of de Gemeente (Jeugdwet) 
te horen welke zorg geleverd moet worden aan 
de school. 
Een derde onderwerp is de verantwoording      
achteraf. Die komt te vervallen.                                                     
Bij het verkrijgen van de indicatie gaat men er 
dan van uit dat de besteding verantwoord is. 
Het is nog niet zover dat al deze maatregelen al 
in gaan, maar we verwachten dat in de loop van 
2019 e.e.a. gerealiseerd zal zijn.                                           
Op de Emiliusschool zijn we hier blij mee. 
 
Werken met leerling gegevens in de ‘cloud’: 
Hiermee slaan we twee vliegen in één klap.  
Voor de collega’s wordt het werken met de                       
leerling-gegevens veel efficiënter wanneer zij          
de Persoonlijk Plan verslaglegging verzorgen. 
Ook in het kader van de privacy en de AVG zijn 
we nu veel beter in staat om aan alle regels en 
verplichtingen te voldoen. 
Vanaf 2019 gaan we klas na klas de overstap 
realiseren naar het werken in de Sharepoint 
omgeving van Office 365. De voorbereidingen 
daartoe zijn nagenoeg afgerond. 
We hebben hiervoor vanzelfsprekend                                  
toestemming gevraagd aan onze MR en die 
toestemming hebben we ook verkregen. 
 

Van de directie 
Erasmus+ project: 
Vier collega’s zijn onlangs bij de startbijeen-
komst van dit project betrokken geweest. In 
Engeland hebben de 4 deelnemende scholen 
elkaar ontmoet. We willen het gras niet voor de 
voeten van onze coördinator van het project 
Benjo Plandsoen wegmaaien, maar we willen u 
wel graag attenderen op zijn bijdrage aan deze 
Nieuwsbrief. 
 
Onze Raad van Toezicht is van                                     
samenstelling gewijzigd. 
De voorzitter, Dick Zumker, is teruggetreden. 
De reden was dat zijn maximale termijnen ver-
streken waren en terugtreden is dan verplicht. 
Van de zittende leden is Judith Keizers        
benoemd tot voorzitter en de vacature die                
ontstond is na een openbare benoemingsproce-
dure opgevuld door Mathelijne Smits. 
Wilt u eens weten waar de Raad van Toezicht 
zich zoal mee bezighoudt?                                                  
Hun jaarverslag vindt u op onze website. 
 
Tot slot: we wensen u allemaal, ouders, leer-
lingen, collega’s, vrijwilligers, en verder                               
iedereen die bij onze school betrokken is, een                    
heerlijke kerstvakantie toe. Geniet van de vrije 
dagen en wees voorzichtig met vuurwerk.                      
We wensen iedereen een fantastische start               
van het nieuwe jaar.                                                                   
Graag tot ziens na de kerstvakantie. 
 
Edwin Grotentraast en John van Dijen 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor                                    
een presentatie over de jonge mantelzorger               
op maandagavond 18 maart 2019 om      
19.30 uur in de aula van de Emiliusschool.   
                                                                       
Marleen Geraerts is ouder van een leerling 
van de Emiliusschool en jeugdverpleeg-
kundige, zal deze presentatie geven.                        
Midden februari ontvangt u hiervoor een                     
uitnodiging waarin Marleen tevens nadere 
informatie zal geven over het programma 
van deze avond.  

De jonge mantelzorger (uitnodiging) 

Aankondiging: uw medewerking wordt gevraagd 
  
Beste ouders / verzorgers, 
Het is al weer bijna 4 jaar geleden dat we onze ouders/verzorgers hebben gevraagd hoe tevreden 
ze zijn over de Emiliusschool. Dat willen we graag weten, omdat we veel kunnen leren van                         
verbetersuggesties van u allemaal. 
In de loop van januari ontvangt u per mail het verzoek om de ‘vragenlijst oudertevredenheid 2019’ 

in te vullen. Wij besteden dat uit, dan is het resultaat zo objectief mogelijk. 
We hopen dat u allemaal de moeite zult nemen om de vragenlijst in te vullen.                                                   
Alvast hartelijk bedankt! 
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Beste ouders, 
 
Vanwege de onbekendheid met het werk wat de MR doet voor de ouders, kinderen en de school 
hierbij nog een keer wat algemene informatie. 
 
De MR heeft het recht om over allerlei schoolzaken te adviseren en/ of mee te beslissen en we 
vergaderen gemiddeld tien keer per jaar. Bij de onderwerpen die we behandelen kun je dan                      
denken aan de standaard jaarlijks terugkerende zoals: 
 

 financiële begroting 

 Vakantieplanning 

 financiële jaarrekening 
 
maar ook aan: 
 

 besteding van extra geld voor vermindering van de werkdruk 

 Schooltijden 

 Etc. 
 
Informatie en vergaderdata van de MR zijn te vinden op de website van school, de borden binnen 
school en op SocialSchools.  
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar dus als je eens een vergadering bij wilt wonen kun je 
dat laten weten. Voor dat doel of voor andere informatie of vragen kan contact worden opgenomen 
via de mail op MR@emiliusschool.nl. 
 
Er rest ons niets anders dan iedereen fijne feestdagen te wensen en hopelijk tot ziens                                          
in het nieuwe jaar. 
 
Constant Govaard  
Peter de Klerk    
Mark Linssen  
Angelique Heesakkers 
Anke Derks van de Ven 
Suzan Cuijpers 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Ik ben Suzan Cuijpers. Vorig schooljaar ben ik als leerkracht 
komen werken op de Emiliusschool. Het werken op de 
Emiliusschool is heel bijzonder en speciaal. Iedere dag ga ik met 
veel plezier naar mijn werk. Ik kijk er iedere keer naar uit om 
samen met mijn collega’s en de leerlingen een ontwikkeling door te 
maken en aan doelen te werken.                                                                               
 
Het afgelopen schooljaar heb ik veel geleerd hoe het onderwijs is 
ingericht op school. Natuurlijk zijn er nog veel dingen waar ik me   
in wil verdiepen. De MR leek me daarvoor een uitgelezen kans.                  
Ik vind het daarom ook super dat ik deze kans krijg.  
Ik heb er heel veel zin in.   
                                                                          
Groetjes Suzan  

Nieuw lid van de MR 

mailto:MR@emiliusschool.nl
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Studiedag 28 november 

Op onze eerste studiedag van dit schooljaar passeerden de volgende onderwerpen de revue. 

Algemene mededelingen 
Vanuit de organisatie kon John e.e.a. melden over de begroting, verduurzaming, parkeren bij de 
school, de nieuwe CAO, de AVG en hoe we hiermee omgaan en het einde van een tijdperk met 
een rookruimte in de school. 

Inspectierapport 
Vorig schooljaar heeft de Inspectie van het Onderwijs een bezoek gebracht aan onze school. 
Hoewel we nog in afwachting zijn van het definitieve rapport, wilden we al graag enkele compli-
menten en verbeterpunten uit het conceptrapport bespreken met alle collega’s. Fijn om te delen 
wat gewaardeerd wordt en voor de punten waar de school zich nog in kan ontwikkelen, konden 
we al een verbeterplan presenteren.  

Leading Teachers                                                                                                                                                     
Als vervolg op het speerpunt Communicatie & Feedback van afgelopen jaar, kwamen twee                       
medewerkers van de organisatie ‘Leading Teachers’ een workshop verzorgen. 
Hierbij ging het onder andere over feedback geven (“Sta je ervoor open dat ik je iets teruggeef?”) 
en ontvangen (“Iemand ziet iets in mij dat ik kennelijk niet zie. Wat kan ik daaruit                      
halen?”). 
Ook werd het verschil tussen het klagen als slachtoffer en het nemen van verantwoordelijkheid 
uitgespeeld. Aansluitend werd aan alle collega’s gevraagd welke actie zij daadwerkelijk in dit 
kader gaan ondernemen.  

Tovertafel 
Tijdens een presentatie heb-
ben we kunnen kijken welke 
mogelijkheden dit kostbare 
instrument heeft en of dit                       
nieuwe kansen kan bieden om 
onderwijsdoelen vanuit ons 
curriculum te behalen. Ook de 
leerlingen mochten er al mee 
aan de slag 

Ontruimingsplan + BHV 
Alle collega’s zijn meegenomen in het vernieuwde ontruimingsplan, in combinatie met de rol van 
onze Bedrijfs HulpVerleners (BHV’ers). Alle klassen hebben zich de benodigde instructies eigen 
gemaakt en er zijn weer geactualiseerde plattegronden verspreid. 
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Doet u mee?    

Klik dan op de 

pepernoot 

https://www.youtube.com/watch?v=0Cl7KDQZxBE
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Voor de komende 2 jaar heeft het Nationaal Agentschap onze aanvraag voor een uitwisselings-

project met andere Europese speciaal onderwijs scholen goedgekeurd. Het betreft het delen van 

kennis op het gebied van het ontwikkelen van de zintuigen. Het project heet 5 Senses for SEN, 

waarbij SEN staat voor Special Educational Needs. De start van het project was in de week van 

26 tot 30 november jl., waarbij we met 4 leerkrachten naar de Rowan Gate Primary School te 

Wellingborough zijn afgereisd. De overige scholen zijn de Kelmes Specialioji Mokykla uit Litouwen 

en de Specjalny Zespol Szkolno uit Polen. Een afvaardiging van deze scholen komt twee maal op 

bezoek bij onze school. Onze school gaat met een afvaardiging een keer naar Litouwen en een 

keer naar Polen.                                                                                                                                         

Dag 1                                                                                                                                                          

De uitwisseling begon met een rondleiding op de Rowan Gate primaire school. Speciaal onderwijs 

met veel leerlingen, veel personeel en twee locaties met ruimte gebrek, maar waar wel met hart 

en ziel gewerkt wordt. We mochten lessen bijwonen en s 'middags onze Emiliusschool aan de 

andere partners presenteren.                                                                                                                                   

Dag 2                                                                                                                                                           

Naar Birmingham geweest waar een prachtige bibliotheek staat. Daarna kregen we samen met 

het team van de school een presentatie van de schoolleider over haar studie reis naar Finland en 

het schoolsysteem. Mooi om te zien hoe zij haar team met humor en bevlogenheid meenam in 

nieuwe plannen voor het onderwijs op haar school                                                                                 

Dag 3                                                                                                                                                          

Op bezoek bij een VSO school (11 tot 16 jaar) in Wellingborough: Friars Academy. Naast veel 

praktijkruimtes en sportfaciliteiten hebben ze een prachtige snoezelruimte voor hun leerlingen.  

We hebben nieuwe ideeën opgedaan voor onze eigen MSA ruimtes.  

Op de Rowan Gate school mochten we interactieve muzieklessen bijwonen. Er werd, naast mu-

ziekinstrumenten, gebruik gemaakt van het digibord en allerlei materialen. Ondersteund met ge-

baren. Ook kregen we een demo van een systeem dat met lichtbundels werkt. Het bewegen door 

deze kleurenstralen levert allerlei effecten op afhankelijk van het gekozen programma. Een mooie 

aanvulling op de tovertafels, die we nu op proef hebben. De dag werd afgesloten met een presen-

tatie over sensorisch spel om prikkels te geven of juist weg te nemen afhankelijk van de leerling.                           

Dag 4                                                                                                                                                                  

Twee scholen bezocht voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. Een school was net 

in september geopend en de andere bestaat al 80 jaar. Totaal verschillend dus, maar waar net zo 

met hart en ziel gewerkt wordt als op onze school. Wat hebben we er van geleerd? De namen van 

de groepen zijn zonder uitzondering namen waar de leerlingen zich mee kunnen verbinden:      

vogels, bloemen, fruit. En school breed wordt alles verduidelijkt met widget symbolen en zinnen. 

Ook hebben alle klassen ontdek hoeken met thema gerichte inhoud. En, ook mooi, een mobiele 

keuken om in de klassen te kunnen koken.                                                                                                                

Dag 5                                                                                                                                                                      

De laatste dag kregen we een demonstratie van muziek maken met behulp van elektronica.              

Beweging kan in geluid worden omgezet met relatief eenvoudige middelen. De achterliggende 

gedachte is dat je met minimale beweging toch muziek kan maken. Als afsluiting van het project-

bezoek mochten we een weekafsluiting bijwonen. Mooi om te zien hoe alles met ondersteunde 

gebaren en met symbooltaal verdui-

delijkt wordt. Er wordt geprobeerd 

om alle leerlingen hierbij te betrek-

ken. Ook de leerlingen, die het  

eigenlijk niet aankunnen moeten 

het even proberen. Om zo beetje  

bij beetje te wennen aan de drukte 

en prikkels.                                                         

Het waren leerzame en ook gezelli-

ge dagen. Eind maart komen de 

delegaties van de andere landen 

een week bij ons op school.  

Namens, Annelies, Carla en                     

Jacqueline, 

Benjo Plandsoen                                                                                                                                               

Projectcoördinator 5 sences for Sen 

https://emiliusschool.socialschools.nl/posts/782378/
https://emiliusschool.socialschools.nl/posts/783919/
https://emiliusschool.socialschools.nl/posts/784994/
https://emiliusschool.socialschools.nl/posts/786681/
https://emiliusschool.socialschools.nl/posts/789013/
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AB5 op bezoek bij Robin 

Op dinsdag 27 november zijn wij op uitstapje geweest 

met onze klas: 

We zijn met de klas naar Robin geweest. 

Robin wilde graag zijn nieuwe huis ( en zijn eigen 

‘appartementje’) laten zien. 

Het huis was heel groot en heel mooi. 

Toen kregen wij lekker koffie en taart (en niet zomaar 

taart, nee, Sinterklaastaart). 

Wij hebben ook nog lekker gekletst. 

Daarna zijn wij naar het psv museum gegaan. 

Wij zijn ook naar het psv cafe geweest ( daar hebben     

we geluncht). 

We hebben erg genoten van aan het bezoek                                   

psv museum. 

Declan vond het een super leuke dag dus als PSV nog 

zo leuke dag kan plannen dan zal ik het super leuk                  

vinden kan dat altijd wanner het jullie het beste uitkomt 

ik kom graag nog eens langs alvast                      

bedankt voor de leuke dag. 

Ik vond het huis van robin super mooi en gaaf en 
ik vond  de kamer van robin super vet en de ajax 

vlag vond ik super mooi bij de kamer passen 
bedankt voor het gebak en lekkere koffie. 

Declan, Kadir, en Rick. Klas AB5 

Kerst in klas CD4 
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Kerstmusical 

‘In de Stille Nacht’ 

De herbergier heeft een nieuwe naam verzonnen voor zijn                        

herberg : ‘Herberg in de stille nacht’. Zijn vrouw vindt het wel een 

rare naam, maar de herbergier legt uit dat het heel druk                   

in de stad gaat worden en als wij nu een stille herberg zijn,                 

komen er vast alleen maar deftige, rustige mensen naar                 

onze herberg. 

Jozef en Maria zijn de eerste mensen die aankloppen, maar                 

waren natuurlijk niet deftig genoeg! De herbergier en zijn vrouw 

sturen ze naar buiten naar een oude stal. 

Er komt een grote ster aan de hemel te staan… 

Even later komt een herder, hij is niet echt deftig, maar is                      

wel de hoofdherder, die alle andere herders is kwijtgeraakt, daar-

om mag hij aan tafel zitten en krijgt hij iets te drinken. 

Daarna komt de hoofdengel, nou die komt uit hogere kringen, 

dus die mag meteen binnenkomen, ook de engel is zijn engelen kwijt. 

Ze zien nog steeds die hele mooie ster aan de hemel staan… 

Als dan de hoofdkoning ook nog eens aanklopt, is de herbergier wel heel 

erg trots, want het wordt steeds deftiger in zijn herberg! 

Dan kloppen al zingend de engelen aan, er is een kindje geboren!                            

Ook het hele herdersvolk klopt aan, want ook zij zagen de ster. 

Als er dan weer geklopt wordt, zegt de herbergier dat de herberg helemaal 

vol zit, maar ja… het waren weer twee deftige koningen… ook zij hadden 

de mooie ster gezien! En vertelden dat er dan een bijzonder kindje was 

geboren. Als ze naar buiten kijken, zien ze de mooie ster boven de oude 

stal staan. Dan gaan ze allemaal naar de stal toe. 

De herbergier en zijn vrouw blijven alleen achter, maar bedenken ze dat ze 

ook graag op zoek willen naar dat bijzondere kindje en vragen of iedereen 

in de zaal met hun mee wil gaan.  

Buiten vinden ze de stal met Jozef en Maria met het kleine kindje en ook 
de herders, de engelen en de koningen. 
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Dinsdagmorgen 18 december waren wij met de klas uitgenodigd om naar de schaatsbaan te 
gaan in Son. Daar waren ook achtstegroepers van een basisschool uit de buurt. Die kinderen 

vonden het leuk om samen met onze kinderen het ijs op te gaan. Heel leuk hoe er zo samen 
pret gemaakt werd! Wie wilde en kon, kreeg botjes onder gebonden; dan was het echt glijden 
en glibberen! Na afloop was er drinken en lekkers. Heel geslaagd, we hebben ervan genoten! 

Klas AB3 naar de schaatsbaan 

 P A G I N A  1 2  

Kerstgroeten uit klas AB2 
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Ons kwam ter 

SWZ  

Nieuwstraat 70  

5691 AG Son  

Behandeling 
Veel kinderen met een motorische beperking begrijpen actie-reactie. Dit is een spelvorm, waarbij je b.v. door een 
schakelaar in te drukken een reactie krijgt. Deze spelvorm is vaak ook voor kinderen met ernstig motorische 
beperkingen mogelijk. Hiervoor zijn er veel hulpmiddelen, waardoor kinderen tot alleen spelen komen, maar ook 
samen kunnen spelen met broertjes of zusjes. Wilt u meer informatie ga dan naar onderstaande sites. 
 
www.schakelspeelgoed.nl 

eelkeverschuur.nl 

https://rdgkompagne.nl/Omgevingsbediening/Afstandsbedieningen/Koffer-Omgevingsbediening/ 

http://www.swzzorg.nl/ik-wil-ondersteuning/kinderen-en-jongeren/behandeling/
http://www.swzzorg.nl/ik-wil-ondersteuning/kinderen-en-jongeren/behandeling/
http://www.schakelspeelgoed.nl
http://eelkeverschuur.nl/lib-switch-groen
https://rdgkompagne.nl/Omgevingsbediening/Afstandsbedieningen/Koffer-Omgevingsbediening/
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Beste ouders 
 
In dit “pen” bericht een dank woord van mijn kant..                                                     
Per 1 februari 2019 stop ik als logopedist op de                     
Emiliusschool. Vanaf dan ga ik als logopedist wer-
ken bij AssistiveWare. Een bedrijf wat,                                            
in samenwerking met OC-gebruikers en hun omgeving 
ondersteunde communicatie apps bouwt voor mensen 
met communicatieve beperkingen. Om zo te zorgen 
dat iedereen de mogelijkheid krijgt om volwaardig te    
communiceren.  
Ik ga me daar bezig houden met ondersteunde communicatie               
binnen Nederland. Na ruim 20 jaar voor mij een nieuwe                       
uitdaging, maar ook afscheid nemen van een leuke school met           
voor mij speciale kinderen.                                                                               
 
Ik wil jullie bedanken voor alles. Ik heb al die jaren met veel                 
plezier met veel van jullie kinderen mogen werken met als doel               
de communicatie mogelijkheden te vergroten. Iets wat niet altijd 
vanzelfsprekend ging en soms een zoektocht was.                                              
Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen in mij en voor de fijne 
en open samenwerking.                                                     
Ik hoop jullie in de toekomst zeker nog te spreken 
en laten we ervoor zorgen dat de communicatie van 
jullie kind blijft groeien.                                                 
Bedankt!! 
 
Vriendelijke groeten Barbara van ’t Westende 
 
 
 
 
 
De Pen is doorgegeven aan Yvonne  
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Kerstvakantie 24 December 2018 t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019 

Meivakantie 22 april 2019 t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart 27 mei 2019 t/m 31 mei 2019 

Pinksteren 10 juni 2019 

Studiedag 26 juni 2019 

Zomervakantie 15 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 

Emiliusschool 

Nieuwstraat 72 

5691 AE  Son en Breugel 

Telefoon: 0499 - 494242 

E-mail: administratie@emiliusschool.nl 

Heeft u suggesties voor de volgende nieuwsbrief,  

mail het naar: annelies.rooijackers@emiliusschool.nl 

 Agenda 

De Emiliusschool wenst u een fijne Kerstvakantie toe 

Klik op de link en ga naar de website.         
Nieuw geplaatst het ‘Aanvraagformulier 
vakantie– en verlof’                                                                  

mailto:administratie@emiliusschool.nl
mailto:annelies.rooijackers@emiliusschool.nl
https://www.emiliusschool.nl/praktische-informatie/formulieren/

