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N I E U W S B R I E F  

Beste ouders en/of verzorgers, 

Wat vliegt de tijd toch….. en niet alleen de tijd.  

Buiten vliegen de herfstbladeren in het rond en 
klettert een herfstbui tegen de ruiten. Die storm 
zal vast weer gaan liggen en ook op de Emilius-
school zal het een weekje rustiger zijn dan ge-
bruikelijk. De herfstvakantie staat voor de deur. 

In deze nieuwsbrief wordt weer aandacht ge-
schonken aan allerlei wetenswaardigheden.                  
In dit voorwoord zullen we de collega’s die een 
bijdrage geleverd hebben geen gras voor de 
voeten wegmaaien. Wél besteden we aandacht 
aan enkele wetenswaardigheden namens de 
schooldirectie. 

Buitenlands bezoek                                                          
Op vrijdag 23 augustus jl. hadden we ‘hoog’ 
bezoek vanuit de Chinese Ministeries van                 
Onderwijs en van Sociale Zaken. 

In China kent men niet of nauwelijks speciaal 
onderwijs en men is erg benieuwd hoe ons  
onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte  
kinderen is ingericht en op basis van welke  
visie wij dat doen. Tijdens de rondleiding was 
men diep onder de indruk en werd alles op de 
foto gezet. 

Voor deze ene keer mag wat ons betreft voor de 
Chinezen gelden dat ‘copyright’ het zelfde is als 
het ‘right to copy’…… immers: dan zouden    
miljoenen kinderen in China aan (speciaal)  
onderwijs kunnen gaan deelnemen. 

Verduurzamingsproject                                      
Ons verduurzamingsproject werd op 2 oktober 
op feestelijke wijze afgesloten. Al eerder zijn 
528 zonnepanelen op ons dak geplaatst en 
werd al onze verlichting vervangen voor LED-
verlichting. Twee van onze klassen hebben de 
afgelopen weken deelgenomen aan workshops 
die met verduurzaming te maken hebben. Het 
ging over duurzaamheid in het algemeen; over 
energie (de leerlingen hebben met eigen ogen 
gezien hoe een zonnepaneel werkt); over duur-
zaam scheiden en verwerken van afval (we 
hadden een vuilniswagen voor de deur staan) 
en over duurzame voeding.  

Op 2 oktober was wethouder Paul van Liempd 
te gast en hij verrichte de openingshandeling 
door op een grote knop te slaan en de spreuk 
‘wij zijn duurzaam’ op te laten lichten.  

Er zijn ook wat officiële woorden gesproken met 
als centraal onderwerp de waardering die be-
staat in Son en Breugel voor het geven van het 
goede duurzame voorbeeld door Emiliusschool. 
Na afloop heeft iedereen een mooie Dopper-fles 
meegekregen. Daar sparen we met zijn allen in 
de toekomst een heleboel wegwerp plastic                   
flesjes mee uit. 

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/25101/leerlingen-emiliusschool-zetten-zich-in-voor-duurzaamheid-
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/25107/leerlingen-emiliusschool-zetten-zich-in-voor-duurzaamheid
https://www.slimopgewekt.nl/
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Er gebeuren zoals altijd veel goede dingen op 
de Emiliusschool. Enkele projecten die langere 
tijd zullen gaan lopen wil ik nader toelichten. 
Voortdurend willen we ons bezinnen op de  
kwaliteit en de organisatie van ons onderwijs  
en daarom starten we dit jaar, onder leiding            
van Toos Jonker,  een heroriëntatie op ons  
onderwijs aan de EMB-leerlingen. Dat behelst 
enerzijds het doorgeven van opgedane kennis 
en vaardigheden aan collega’s die nog niet eer-
der met deze leerlingen werkten en anderzijds 
het door ontwikkelen van ons onderwijs. 

In een ander mooi project staat de CRDL in               
de schijnwerpers: een nieuw leermiddel waar-
van we op het gebied van communicatie en 
contact-name hoge verwachtingen hebben.                               
Carla Heijnens is hier de kartrekker. Het gaat 
om het ontwikkelen van een compleet nieuwe 
leerlijn waarin de CRDL ingezet gaat worden, 
maar ook om het aanpassen van bestaande 
leerlijnen. 

Nieuw dit jaar zijn de Emilius Kennis Café’s. 
Anders dan de naam doet vermoeden gaat het 
hier niet om een bezoekje aan de plaatselijke 
horeca. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om 
bestaande kennis fris te houden en over te  
dragen aan nieuwe collega’s. Ook kunnen er, 
ter aanvulling op onze studiedagen, nieuwe 
onderwerpen aan de orde zijn. Soms onder 
begeleiding van een extern deskundige, soms 
door ons zelf begeleid. Afwisselend is het een 
bijeenkomst voor met name de leerkrachten, 
soms voor een specifieke discipline, etc.                          
Het betreft wisselende onderwerpen.                                   
Dit schooljaar gaan de Emilius Kennis Café’s 
over ons leesonderwijs, over de kwaliteit van 
ons onderwijs en over belevingstheater. 

En sinds afgelopen schooljaar beschikt 
onze schoolleiding over een echte Master 
in Educational Leadership.  

Edwin van harte gefeliciteerd. 

Afgelopen schooljaar zijn weer diverse                              
nascholingsactiviteiten ondernomen. 
Naast de studiedagen, intervisiebijeenkomsten 
en het opfrissen van Nederlands met Gebaren 
(NmG) voor alle medewerkers, hebben collega’s 
zich ook op andere vlakken geprofessionali-
seerd. Een kleine greep daaruit: 
 
Een aantal collega’s heeft het EMB-congres in 
Zwolle bezocht. Samen met een ouder (Co de 
Gooyer) en een begeleider (Anne Richel) nam 
Chiel Egberts (Drienamiek) hen mee in de be-
schrijving van wat er in de driehoeksverhouding 
van ouders, professionals en cliënt gebeurt. En 
hoort te gebeuren. Want ouders vertrouwen hun 
kind niet zomaar toe aan vreemden.  
Lilli Nielsen (Visio) verzorgde een workshop 
over ‘active learning’, waarbij zij liet zien hoe je 
creatief kunt zijn met massages, voelen met 
verfspetters en een collega heeft dit al heeft 
toegepast in haar onderwijs op onze school. 
Verder was er op het EMB-congres een moeder 
die een boek over het Rett-syndroom heeft ge-
schreven (‘Lieve Floortje, jouw verhaal, ons 
bijzondere leven’) en was er het besef dat een 
school als de Emiliusschool niet vanzelfspre-
kend is. In het Noorden van ons land zijn bij-
voorbeeld nauwelijks mogelijkheden voor het 
volgen van tytltylonderwijs.  

Een van onze collega’s volgde een cursus                   
coachende vaardigheden en verkreeg inzichten 
ten aanzien van communicatiepatronen aan de 
hand van de Roos van Leary. Door ander ge-
drag aan te nemen, kun je een gesprek positief 
bijsturen. 

Afgelopen jaar volgden meerdere collega’s de 
cursus ‘communiceren met kinderen’. Zij zijn 
bewuster gaan communiceren met zowel het 
kind als de volwassene.  
Door het inzetten van communicatieve vaardig-
heden zoals bijv. actief luisteren, vragend luiste-
ren, wordt er geprobeerd het kind te begrijpen 
en daarnaast ook het kind te stimuleren mee te 
denken en zelf oplossingen te laten zoeken voor 
de problemen die ze tegenkomen. 
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Op zondag 17 november vertrekken Marieke Heijink,                           
Liesanne Wubben, Suzan Cuijpers, Ine Trienekens en                            
ondergetekende voor een week naar Polen in het kader                          
van het Erasmus+ uitwisselingsproject 5 Senses for SEN.  

We vliegen op Katowice en de betreffende school ligt in                             
Rybnik op zo'n 50 km afstand.                                                                                  
De Specjalny Zespot Szkolno Przedszkolny is een school voor                          
leerlingen met verstandelijke beperkingen, maar ook leerlingen                           
met meervoudige beperkingen bezoeken de school.  

Het bezoek is onderdeel van een reeks bezoeken aan de                          
deelnemende scholen. Zo waren we met andere collega's                          
allereerst in de Rowan Gate Primary School 
in Wellingborough, Verenigd Koninkrijk en daarna met           
weer andere collega's naar Kelme in Litouwen. In maart 
waren de partners op onze school op bezoek en ze ko-
men in maart 2020 nog een keer terug. Het project wordt 
in juni 2020 weer afgesloten in Wellingborough.  

Doel is het uitwisselen van kennis op het gebied van on-
derwijs aan leerlingen met beperkingen en in het bijzon-
der leerlingen met meervoudige beperkingen. Dat is ook 
de reden waarom de partners twee keer naar de Emilius-
school komen; wij hebben op dat gebied de 
meeste kennis en ervaring in huis.  

Zie voor meer info: www.szsp.rybnik.pl                                                                                                             
Benjo Plandsoen                                                                            
Projectcoördinator 5 sences for Sen 

Gratis af te halen! 
 
De titel heeft niets te maken met dit artikel, maar uw aandacht hebben we.                        
Toch hopen dat u niet afhaakt maar aanhaakt.  
 

Vanwege het verlaten van de Emiliusschool van de zoon van Constant Govaard, 
kan hij zich niet herkiesbaar stellen en is er nu een vacature.                                  
We zoeken geen vergadertijger of ouder met uitstekende contactuele eigenschap-
pen, maar een ouder die zich betrokken voelt bij de Emiliusschool. Door je aan te 
sluiten bij de MR als ouderlid, kunt u deze betrokkenheid omzetten in een actieve 
bijdrage. Het kost relatief weinig tijd. Het doel is efficiënt vergaderen met de juiste 
inhoud. 
 

We zijn met 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. Het is belangrijk om de                         
vacature in te vullen. Vraagt u zich af of u dit kunt? Schroom niet en neem contact 
op om eventuele belemmeringen te bespreken of vragen te stellen.                                                                    
Dit kan via ons e-mail adres, mr@emiliusschool.nl.                                                                      
of belt u naar: Nr is 06 51500055 (Constant Govaard)                                          

Bent u het nieuwe ouderlid? 
Groetjes namens de MR 

http://www.szsp.rybnik.pl
http://www.szsp.rybnik.pl/
http://www.szsp.rybnik.pl/
mailto:mr@emiliusschool.nl


Musicalster 
Kruidenier 
Schoenenverkoper 
Fitnessmedewerker 
Dokter of zuster 
Schoonheidsspecialist 
Schoonmaker 
Kok  
Politieagent 
Zanger  
Vuilnisman 
Vrachtwagenchauffeur 
Dieren ambulancebroeder  
Fotograaf 

Foto impressie van 2 

geweldige leuke en  

leerzame weken 
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Ik weet                      

het niet 

Foto impressie van 2 

geweldige intensieve 

leerzame weken 

Hartelijk dank aan alle                     

vrijwilligers die een                     

bijdrage hebben geleverd 

aan deze twee                                 

geweldige weken. 
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Beste allemaal,                                                                 

Wij willen u uitnodigen voor de kerstmarkt op                      

dinsdag 17 december a.s.                                        

van 10.00- 12.00 uur en van 13.00-15.00 uur! 

We hebben weer hele leuke dingen gemaakt, dus                             

zoekt u nog een leuk cadeautje kom vooral langs        

op onze sfeervolle kerstmarkt bij ons op school. 

Verder willen wij u laten weten dat wij kerstkaarten                              

verkopen in de klas  

( 0,50 eurocent per kaart,   5 kaarten voor 2 euro)  

Natuurlijk verkopen we ook onze andere kaarten: 

Enkele kaart: 50 eurocent  

Dubbele kaarten: 1 euro  

 

U BENT VAN HARTE WELKOM IN KLAS AB5 

Ps:  u kunt  ook bestellen via mail: 

ArbeidstrainingEmiliusschool@gmail.com 

Groetjes van Rick en zijn klasgenoten. 

Arbeidstraining 

Kampvuur als afsluiting van de themaweken 

mailto:ArbeidstrainingEmiliusschool@gmail.com
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CD5 
Hallo allemaal,  

 

Wij zijn klas CD5 en wij zitten helemaal aan de achterkant van de school                         
en hebben het mooiste en grootste lokaal! Dat moet ook wel want wij zijn                       
al groot en hebben echt de ruimte nodig. 
 

We zullen eens proberen te vertellen wat we allemaal doen op een dag.                     
We nemen de maandag als voorbeeld. 
Wij beginnen elke morgen in de kring. Daarna gaat de helft van de klas                          
zwemmen. De overige kinderen blijven in de klas. Dit doen we om en om. 
 

Na het fruit eten gaan we aan de slag. Nu hebben we de tijd om te werken                     
vanuit onze werkdozen. Deze hebben we allemaal een zodat we aan onze                     
doelen kunnen werken. Deze zijn voor iedereen verschillend. 
  

Een voor een komen de zwemmers weer terug in de klas. Zij krijgen nu nog                   
hun fruit. Dan is het tijd om allemaal even te ontspannen en waar het kan                         
lekker uit de rolstoelen te gaan. 
Na het brood eten gaan we als het droog is allemaal fijn naar buiten. 
 

’s Middags is het tijd voor logopedie. Kelly, onze nieuwe logopediste komt                            
dan bij ons in de klas een groepslesje doen.                                                                                                                              
De ene keer is dit Bewegen In Muziek en een volgende keer de liedjeskist,                      
afgewisseld met een themalesje. Uiteraard doen de juffen ook mee. 
Dan is het tijd om te spelen, nog even uit de rolstoelen te gaan en vlug               
nog wat te drinken. 
 

We eindigen de dag weer zoals we deze begonnen zijn, in de kring.                                                                                                            
We maken muziek en zingen samen de afsluitende liedjes. 
De taxichauffeurs druppelen een voor een binnen en dan is het tijd om                                                                                                          
weer naar huis te gaan. Tot Morgen! 
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opruimen vies schoon 

welkom logopedist 

Liedje vuilnisman 

Gebaren  

Liedje welkom 

https://www.youtube.com/watch?v=PsOLsnnRYPI
https://www.youtube.com/watch?v=hoaEJK0jL9o
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Beste kinderen, ouders en collega’s, 
 

Bij deze stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Kelly Swinkels,                                                           
23 jaar oud en woonachtig in de Mortel. In mijn vrije tijd sport ik 
graag en ga ik leuke dingen doen met vriendinnen. Ik houd ook 
enorm van reizen.  
 

Afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier mijn afstudeerstage 
afgerond op de kinderrevalidatie in Tilburg.                                                        
Sinds 19 augustus ben ik op de maandag en dinsdag werkzaam                 
als logopedist op de Emiliusschool. Mijn werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit het geven van gebaren- en ervaringslesjes in de 
klas. Ook geef ik individuele therapie om de communicatieve                             
zelfredzaamheid te bevorderen.  
 

Naast mijn werk op de Emiliusschool, ben ik werkzaam in een                        
allround logopediepraktijk, waar ik peuters en kinderen met                       
spraak- en taalproblematiek behandel. 
Ik vind het werken op de Emiliusschool een ontzettend leuke                            
uitdaging en kijk er naar uit om jullie te leren kennen! 
 

Met vriendelijke groet,  Kelly 

V
e
e
l succe

s ge
w

e
nst 

 

 

Hoi Allemaal!  

Mijn naam is Beau van Iersel en ik ben 21 jaar oud. Ik woon in 

Eindhoven en studeer hier ook aan de Fontys Sporthogeschool, 

de opleiding ALO. Gedurende het hele schooljaar ben ik stagiaire 

bij de gym en zwemlessen van Rian.                                                                       

Momenteel zit ik in het laatste jaar van mijn studie dus zal ik veel 

lessen zelfstandig gaan geven. Ik loop nu een paar weken rond op 

de Emiliusschool en heb het onwijs naar mijn zin. Ik ga er samen 

met de leerlingen en leraren een heel tof schooljaar van maken!  

Voor vragen of andere dingen mag je me altijd aanspreken op                  

de gang of opzoeken in de gymzaal  .  

Met sportieve groet, Beau van Iersel 

Hoi hoi 
 

Ondanks jullie mij vast al een keer op school gezien                       

hebben, zal ik mij nog even voorstellen.                                                                   

Mijn naam is Monic Immers-Ketelaars en inmiddels 25 jaar 

getrouwd met Ronny. We hebben twee kinderen, zoon 

Maik en dochter Dion. Daarnaast hebben we onze trouwe                              

viervoeter Harry, waarmee ik graag dagelijks een rondje 

door het bos wandel. 

Ik heb (lang geleden) de opleiding                               

Z-verpleegkunde op Zonhove behaald 

en tot 2001 daar gewerkt. Omdat ik graag thuis bij de kinderen was ben ik 

gestopt en begonnen als peuterleidster in mijn woonplaats Boekel.                              

Zonhove met deze bijzondere kinderen bleef echter een plekje in mijn hart 

behouden. Toen ik in 2017 een vacature zorgassistent op Emiliusschool 

voorbij zag komen kon ik niet anders dan reageren. Passie voor zorg- en 

passie voor onderwijs, dat was voor mij bestemd. Nu heb ik de kans gekre-

gen om in dit warme emilius-team te stappen, waar ik dus héél blij mee ben. 

Ik heb geen vaste dag of klas waardoor je me overal binnen school tegen 

kan komen. Dus wie weet tot ziens! 

Veel liefs, Monic                 
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Ons kwam ter 

Hallo allemaal, 

Graag stel ik mij even voor: Mijn naam is Anne Wijshoff, 
21 jaar en ik kom uit Sittard.                                                              
Sinds kort ben werkzaam in team Emiliusschool als 
ergotherapeute. Binnen dit team zal ik de rol van Emilie 
overnemen.  

Ik heb zin om te starten en hoop jullie snel te zien!  

Groetjes Anne Wijshoff  

 Bericht vanuit SWZ 
Hoi allemaal, ik ben Anna Witvliet, de nieuwe gedragskundige op de Emiliusschool. 
Ik ben vanaf juli 2019 betrokken bij de klassen BC1 t/m BC3 en alle CD-klassen.      
Ook werk ik als gedragskundige bij vroegbehandeling Okido van SWZ.                                      

Ik heb orthopedagogiek gestudeerd in Nijmegen en heb toen mijn afstudeerstage 
op de Emiliusschool gedaan, wat een erg mooie ervaring was. Daarna heb ik een 
aantal jaren als gedragskundige bij de woongroepen van Zonhove gewerkt.                         
Het werken met de kinderen heb ik altijd erg leuk en waardevol gevonden, dus            
toen deze plek op de Emiliusschool vrij kwam, dacht ik meteen: dit wil ik.                                    
Verder ben ik intussen de opleiding tot GZ-psycholoog gaan volgen, deze is nu 
bijna afgrond.                                                        

Ik vind het een mooie nieuwe uitdaging om op de Emiliusschool aan de slag te 
gaan en de kinderen en jullie als ouders te leren kennen. We gaan elkaar tegen 
komen! 

Bericht vanuit SWZ 

Bericht vanuit SWZ 
Een nieuwe film over het cliënten computerproject in het kader van de ict innovaties. Dat zijn 2 filmpjes geworden.                             
Film 1 is vooral een 'feel good' film, die globaal de ict innovaties  belicht. Film 2 gaat wat dieper in op het cliënten innovatie 
project op de woningen.   

Een 3e film is in ontwikkeling. Daarmee willen we illustreren hoe het project tot stand is gekomen, hoe het geïmplementeerd 
wordt en hoe de toekomstvisie daar op is. Om andere instellingen daarmee te kunnen ondersteunen.                                                      
Wordt dus nog vervolgd.  

De filmpjes staan op het ictenemb youtube kanaal van Zonhove. Je kunt de onderstaande links rechtstreeks aanklikken.  

Film 1: Zonhove innovatief en toekomstgericht 

https://www.youtube.com/watch?v=6L5H6t3SOo0 

Film 2: Zonhove ict innovaties op de woningen 

https://www.youtube.com/watch?v=0_zP7nK_bcE 

https://www.youtube.com/watch?v=6L5H6t3SOo0
https://www.youtube.com/watch?v=0_zP7nK_bcE
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Vakantietips 
Tip voor verkoeling bij warme dagen 

De koelsjaal 

https://www.mensenverkoeling.nl   
Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie 

Eindhoven Sport  
Sporten en bewegen is niet alleen gezond, leuk en gezellig. Je ontmoet er ook veel nieuwe mensen mee en participeert in de                          
maatschappij. Sport is een belangrijke aanvulling in het dagelijks leven.  
 
Wie ben ik?  
Mijn naam is Imke van Houtum en ik ben werkzaam als (buurt)sportcoach aangepast sporten bij Eindhoven 
Sport, onderdeel van de gemeente Eindhoven. Mijn motto: Iedereen moet kunnen genieten van sporten en 
bewegen! Door middel van sportstimulering probeer ik, iedereen die in welke mate dan ook een beperking 
ervaart, te activeren/stimuleren om meer te gaan bewegen. In principe komen alle vragen op het gebied 
van sporten en bewegen met een beperking bij mij terecht. Deze vragen kunnen vanuit sportverenigingen 
komen, maar ook vanuit scholen, organisaties, instellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentrum en inwoners 
van Eindhoven. 
  
De Sportcoach 
Een van de taken die ik uitvoer is ‘de sportcoach’. Ben je op zoek naar een passende sport of beweegvorm? 
Of heb je vragen over bijvoorbeeld vervoer of hulpmiddelen? De sportcoach adviseert en ondersteunt mensen met een ‘beperking’        
bij het vinden van een juiste sport of beweegvorm.  
 
Misschien heb je persoonlijk advies of ondersteuning nodig bij het vinden van de juiste sport of heb je specifieke vragen over jouw 
mogelijkheden. Een sportadvies is handig als je wel wilt sporten, maar nog niet precies weet welke sport voor jou geschikt is. Mis-
schien wil je nog wat vragen stellen voordat je daadwerkelijk contact opneemt met een sportaanbieder. Er is altijd ruimte voor vragen, 
of deze nu algemeen of misschien alleen voor jou van toepassing zijn. 
 
De sportcoach uit Eindhoven is aangesloten bij een regionaal sportloket, genaamd Uniek Sporten Zuid Brabant. Samen met 6 omlig-
gende gemeentes proberen zij het sporten en bewegen voor mensen met een beperking toegankelijk te maken. 
Alvast oriënteren op het sportaanbod in jouw regio? Bekijk dan de website Uniek Sporten. Hier vind je, zowel landelijk als lokaal, 
sportaanbod voor aangepaste sporten https://www.unieksporten.nl/brabant. 
 
Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben over welke sport geschikt is voor uw kind, neem dan contact op met Imke van Houtum, 
Sportcoach aangepast sporten, via e-mail: i.van.houtum@eindhoven.nl  of bel naar 06-44057467. 
 
Jeugdfonds Sport en Cultuur  
Het motto van Jeugdfonds Sport en Cultuur is ‘alle kinderen en jongeren moeten kunnen sporten!’ Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, 
streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie/
het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.  
Meer informatie vind je op: www.jeugdfondssportencultuur.nl  
 
Wil je op de hoogte blijven van Uniek Sporten?                                                          

Volg dan Uniek Sporten Zuid Brabant op de website, facebook en 
Instagram.  

https://www.mensenverkoeling.nl/
https://www.mensenverkoeling.nl/
https://www.mensenverkoeling.nl/
http://www.logeerplezier.nl/
http://www.stichtingbio.nl/
https://www.mensenverkoeling.nl/
https://www.unieksporten.nl
https://www.unieksporten.nl/brabant
mailto:i.van.houtum@eindhoven.nl
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl
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Vereniging BOSK splitst in vier nieuwe verenigingen 
 
Sinds 1 januari 2019 is Nederland vier nieuwe verenigingen rijker:  
CP Nederland, EMB Nederland, Schisis Nederland en Spina Bifida 
Hydrocephalus Nederland. Deze vier verenigingen komen voort uit     
de BOSK, vereniging voor mensen met een lichamelijke handicap.  
De BOSK heeft na 66 jaar haar ervaring en kennis doorgegeven aan 
haar opvolgers.  
 

De vier nieuwe verenigingen kunnen zich beter profileren met een              
duidelijker activiteitenpakket en aantrekkingskracht: 

 CP Nederland: voor ouders van kinderen met cerebrale parese en 

voor volwassenen met cerebrale parese 

 EMB Nederland: voor ouders van kinderen én volwassenen met 

ernstige meervoudige beperkingen, hun familie en mantelzorger 

 Schisis Nederland: voor ouders van kinderen met een schisis en 

voor volwassenen met een schisis, voor ouders van kinderen met 

Pierre Robin Sequentie en voor volwassenen met Pierre Robin 

Sequentie. 

 Spina Bifida en Hydrocephalus Nederland: voor ouders van kin-

deren met spina bifida hydrocephalus en voor volwassenen met 

deze beperking. 
 

Waarom dit besluit? 
De BOSK heeft de afgelopen jaren intensief onderzocht onder de leden en 
de bredere achterban hoe men het werk van de vereniging waardeerde. 
Uit die contacten kwam duidelijk naar voren dat de verschillende doelgroe-
pen binnen de BOSK veel beter uit de verf zouden kunnen komen.                           
De algemene 'noemer' van de BOSK werd gewaardeerd vanwege                            
kwaliteit, invloed en aandoeningsoverstijgende inspanningen (bijvoorbeeld 
voor kinderrevalidatie in het algemeen). Maar de algemene conclusie was 
dat CP, EMB, Schisis en Spina Bifida Hydrocephalus zich onvoldoende 
konden profileren onder de BOSK-paraplu.  
 
Samenwerking 
De vier verenigingen blijven samenwerken.                                                               
De grootste van de vier verenigingen, CP Nederland, neemt daarbij voor-
alsnog het ondersteunende landelijk bureau onder haar hoede, dat zich 
zal inzetten voor alle vier de verenigingen. 2019 staat volledig in het teken 
van het opbouwen van de nieuwe verenigingen.  
 

Nieuwe websites 
In de maand oktober gaan de sites van de vier verenigingen         
online. Neem binnenkort een kijkje op: 

www.CPNederland.nl 
www.EMBNederland.nl 
www.SBH-nederland.nl  
www.schisisnederland.nl  
 

Lees meer over de achtergrond van het besluit om vier nieuwe                    
verenigingen op te richten op www.bosk.nl/splitsing.  

Vereniging BOSK splitst op 

http://www.CPNederland.nl
http://www.EMBNederland.nl
http://www.SBH-nederland.nl
http://www.schisisnederland.nl
http://www.bosk.nl/splitsing
http://www.schisisnederland.nl/
http://www.sbh-nederland.nl/
http://www.embnederland.nl/
http://www.cpnederland.nl/


 Agenda 

Klik op de link voor het actuele 

presentatiefilmpje van de Emiliusschool                                                          

  

Herfstvakantie 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019 

Studiedag 27 november 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020 

Studiedag 1 april 2020 

Pasen 13 april 2020 

Meivakantie 20 april 2020 t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag 5 en 6 mei 2020 

Hemelvaart 20 mei 2020 t/m 22 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020 

Studiedag 1 juli 2020 

Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 21 augustus 2020 

 Website 

Heeft u suggesties voor de volgende nieuwsbrief,  

Emiliusschool 

Nieuwstraat 72 

5691 AE  Son en Breugel 

Telefoon: 0499 - 494242 

E-mail: administratie@emiliusschool.nl 

De Emiliusschool wenst u een fijne herfstvakantie toe 

https://youtu.be/kw7VMjH1HVw
mailto:annelies.rooijackers@emiliusschool.nl
mailto:administratie@emiliusschool.nl

