
 

Van de directie 

J U L I  2 0 1 9  

N I E U W S B R I E F  

IN DEZE  

NIEUWSBRIEF  

Van de directie 

 

MR aan het 

woord 

1/2 

 

2 

 

Studiedag 

 

 

Tropisch warm 

3 

 

 

4 

In kijkje in klas 

BC4 

 

BS De Ruimte 

 

5/6 

 

 

7 

 

Vrijetijdsbeste-

ding  

 

Stilteplek        

 

              

8 

 

 

9 

 

 

Dansvoorstelling 

 

Erasmus+ 

 

 

Ambassadeur   

Robin 

9 

 

10 

 

 

10 

Onze vrijwilliger 

in het zonnetje 

 

Steptember 

 

11 

 

 

11 

 

De Pen 

 

Gebaren 

 

12 

 

13 

Agenda 

 

 

 

 

 

  

Beste ouders en verzorgers, 
 
De zomervakantie is weer in aantocht                               
wanneer wij dit schrijven.  
Iedereen is bezig met de ‘laatste loodjes’ en dat 
geldt ook voor ons. Zo’n laatste loodje is voor 
ons zoals ieder jaar een stukje informatieve 
tekst aanleveren voor de Nieuwsbrief en we 
doen dat graag. Annelies Rooijackers, onze 
onvolprezen Nieuwsbrief samensteller, heeft 
weer een beroep ons gedaan en haar willen   
we maar wat graag tevreden 
houden……….. 
 
Zwembad:  
Gelukkig is ons zwembad 
weer volop in bedrijf. Het 
klinkt misschien gek, maar het 
lijkt net alsof we ‘nieuw water’ 
hebben in het zwembad. Het 
is prachtig helder, het voelt zacht aan en heeft 
een mooie blauwe schittering. De complete fil-
terinstallatie met aanpalende techniek is ver-
nieuwd en het resultaat mag er zijn. Het heeft 
‘even’ geduurd en het mocht wat kosten, maar 
het resultaat is er dan ook naar. We wensen 
iedereen mooie en schone zwemavonturen toe. 
Dat geeft ons gelijk een mooie gelegenheid om 
zwemclub Plons even onder de aandacht te 
brengen. Bent u nog niet bekend met Plons? 
Kijk maar eens op www.zwemclubplons.nl  
De Emiliusschool is er 
trots op dat zoveel                    
leerlingen van de                           
Emiliusschool en                            
bewoners van Zonhove 
samen met hun ouders 
heerlijk zwemplezier beleven.  
 
Stilteplaats: 
Onze stilteplaats heeft een kleine metamorfose 
ondergaan. De mooie waterpartij heeft de tand 
des tijds niet doorstaan en was aan vervanging 
toe. Die is in gebruik genomen en alle aanwezi-
ge steentjes dragen weer bij aan het verleggen 
van de stroom……. 
Zie op pagina 9 de mooie foto gemaakt door 
onze conciërge Hans Coelen. 

Duurzaamheid: 
Nog iets om trots op te zijn. We dragen ons 
steentje bij op het gebied van de verduurzaming 
van de school en daarmee het verminderen van 
de uitstoot van CO2.                                                    
De zonnestroominstallatie is volledig in gebruik 
en tijdens de vakantie wordt de vervanging van 
de bestaande verlichting voor Led-verlichting 
afgerond. We beginnen het 
nieuwe schooljaar dus zeer 
energiebewust. Ons eigen 
Emilius-Klimaat-akkoord is 
bereikt. 
Daar willen we met enkele 
klassen ook aandacht aan                
besteden in de vorm van                      
enkele workshops.                                                        
Slim Opgewekt, onze contractpartner, zal die 
verzorgen. De onderwerpen daarvan zijn                   
duurzaamheid, voeding, energie en afval.                     
Deze zullen bij leerlingen onder de aandacht 
gebracht worden.                                                                     
Op 2 oktober zal de wethouder die duurzaam-
heid in zijn portefeuille heeft, Paul van Liempd, 
de officiële ingebruikname voor zijn rekening 
nemen. We zijn een mooi programma aan het 
voorbereiden. 
De roep om bewustwording zal dan ook nog 
naklinken bij onze collega’s en ook bij onze  
ouders. Duurzaamheid heeft ook veel te maken 
met ons eigen (consumenten-)gedrag. Wij gaan 
goed nadenken over het gebruik van plastics en 
over energieverkwisting. We vragen dat ook aan 
onze ouders. 
 
Gymnastiek en logopedie: 
Na de zomer verwelkomen we twee nieuwe 
collega’s binnen de school.  
Onze logopedist Peter Dirkse gaat van zijn    
pensioen genieten en wordt opgevolgd door 
Kelly Swinkels. 
Bij de gym  verwelkomen we Emily Boomaars. 
Beide zullen zich in de herfstnieuwsbrief aan u 
voorstellen. 
 

OPTREDEN                    

KIJK MIJ NOU BAND                 

VRIJDAG 12 JULI  

10.30  UUR                                          

OP DE  KIOSK                                                           

IN SON EN BREUGEL                         

KOMT ALLEN 

LUISTEREN  

http://www.zwemclubplons.nl
http://www.zwemclubplons.nl/
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Afscheid Lucie: 
Lucie van den Berg, onze gedragswetenschap-
per in een aantal klassen heeft SWZ en de    
Emiliusschool verruild voor een andere werkge-
ver. De betreffende ouders zijn daar allemaal 
persoonlijk over ingelicht. We zijn verheugd dat 
we al met een zeer capabele opvolgster hebben 
mogen kennismaken: Anna Witvliet.                                     
Anna heeft haar sporen al verdiend op Zonhove 
en is voor onze school en onze ‘doelgroep’ leer-
lingen dus geen onbekende. We zullen ook aan 
Anna vragen om zich in de volgende nieuws-
brief kort aan u voor te stellen. 
 
Klasbezoeken leden van onze Raad van  
Toezicht: 
De leden van onze Raad van Toezicht                           
bezoeken jaarlijks een aantal klassen binnen  
de school. Op 24 juni jl. was het weer zover.  
Dat is belangrijk voor hen om voeling te houden 
met het onderwijs in de klassen, de leerlingen 
en de personeelsleden. Ook dit jaar weer heb-
ben we terug gekregen dat de bezoeken als 
waardevol zijn ontvangen. Leden hebben zich 
zeer welkom gevoeld en hebben genoten van 
de diversiteit van de contacten met de leer-
lingen en de personeelsleden. Met name de 
toenemende zorgvragen van onze leerlingen 
zijn opgevallen. De manier waarop we er met 
zijn allen in slagen om toch onderwijs te blijven 
geven, ondanks de toegenomen zorg, wordt 
met veel waardering herkend. 

Van de directie 
Zorg onder schooltijd; 
Er broeit wat in politiek Den Haag.  
In navolging van de opdracht die in het Regeer-
akkoord werd geformuleerd, wordt hard gewerkt 
aan oplossingen die er toe moeten leiden dat 
zorg onder schooltijd eenvoudiger ter beschik-
king komt, zonder de bureaucratie waarmee  
het onderwijs en de ouders op dit moment                 
geconfronteerd worden.                                                           
Een belangrijke oplossingsrichting waar de  
beide ministeries het over eens zijn, is dat er 
een ‘centrale’ pot moet komen in plaats van                   
de diversiteit van financiële bronnen waar het 
onderwijs nu uit moet proberen te putten.                             
Dat vraagt om wijziging van bestaande wetten,          
zoals de WLZ en de Jeugdwet. Begin juli is er 
weer een overleg met OCW en VWS.                                        
De Emiliusschool zit mee aan tafel. We dragen 
al een paar jaar ons steentje bij. Mocht er iets 
baanbrekends te melden zijn, dan weten we u 
via Social Schools te bereiken. 
 
AVG: 
We maken u er wellicht ten overvloede op 
attent dat u ten alle tijden het recht heeft om 
toestemmingen voor het gebruik van bijv. 
foto’s weer in te trekken. 
 
Tot slot wensen wij u een hele fijne                                   
vakantieperiode toe. We wensen u mooi weer 
en een aantal ontspannen weken.                                                   
Ook willen we u bedanken voor de fijne samen-
werking en de mooie rapportcijfers uit het                     
oudertevredenheidsonderzoek waarmee u ons 
de vakantie in stuurt. Tot volgend schooljaar. 
Op maandag 19 augustus staan de                                     
Emiliusdeuren voor u weer wagenwijd open. 

Beste allemaal,  

Het schooljaar zit er weer op, dus ook 
wij hebben onze laatste vergadering 
weer gehad. Dit keer ook voor een 
deel samen met de raad van toezicht 
waarin onder andere ter sprake kwam 
dat zij die dag mee gedraaid hadden 
in een aantal klassen. Ze waren vol 
lof over wat ze gezien hadden. Mooi 
ook voor ons als MR om dit te horen.  
 
Eind van dit jaar neemt Constant    
Govaard afscheid als lid van de MR 
omdat zijn zoon 20 wordt en van 
school gaat. Wie wil zich kandidaat 
stellen voor de  oudergeleding van  
de MR?                                                              
Na de zomervakantie komt hier nog 
een officieel bericht over, maar denk 
er vast over na.  
 
Rest ons alleen om u allen een                   
zonnige zomervakantie te wensen.  
Mochten er vragen zijn dan kunt u 
altijd contact opnemen met de MR via 
ons mail adres: mr@emiliusschool.nl  

Met vriendelijke groeten namens                 
de MR  Bloemenpracht in de fietsenstalling                    

foto: Nop Blank 

mailto:mr@emiliusschool.nl
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Woensdag 26 juni was één van de studiedagen voor het Emilius-team gepland. 

Om 8.45 uur verzamelde iedereen zich in de aula om eerst met de hele groep kennis te nemen 

van een aantal nieuwe ontwikkelingen waar de Emiliusschool nu en in de toekomst mee te maken 

krijgt. Na een korte koffiestop ging de groep uiteen. De leerkrachten kregen instructie over wat 

wijzigingen in het Persoonlijk Plan en gingen daarna aan de slag om deze in de documenten door 

te voeren. 

De assistentes en de overige collega’s die niet direct bij het Persoonlijk Plan betrokken zijn,                     

konden kiezen uit twee workshops: kennismaking met het bespelen van een ukelele of het als 

teamactiviteit voorbereiden van een smakelijke 

lunch voor iedereen onder leiding van een                   

professionele kok. 

Voor de meesten was de ukelele een vreemd 

instrument. Een soort kleine gitaar met geen 6, 

maar 4 snaren. Door het geringe formaat en de 4 

snaren wordt eerder resultaat geboekt dan bij het 

leren bespelen van een gitaar. De ukelele-docent 

wist de groep te inspireren en na anderhalf uur 

oefenen konden zo maar enkele liedjes worden 

gespeeld. Leuk voor in de klas! Uiteraard zijn er 

meteen een aantal ukeleles besteld. 

De workshop ‘lunch’ was eveneens een succes. De kok had wat voorwerk gedaan zodat de                   

deelnemers in de beschikbare tijd een aantal smakelijke  gerechten op tafel konden zetten.                       

Hierbij was rekening gehouden met het warme weer, dus de lunch viel erg in de smaak. 

Studiedag 26 juni 

Aanvankelijk werd wat opgezien tegen de temperaturen van boven de 30 graden. Onze conciërge had een ingenieuze                       

opstelling van diverse ventilatoren bedacht, wat de omstandigheden draagbaar maakte. Al met al een geslaagde dag dus! 

Aan de hand van muziekfragmenten moest de artiest geraden worden, wiens naam                                          

correspondeerde met een cijfer. Dit kon dan weggestreept worden op de bingokaart.                                      

Men was zo enthousiast dat de eindtijd van 15.30 uur door een meerderheid genegeerd werd.                                                

Het werd 16.10 uur.  

Het middagprogramma kende 

een teambuildingskarakter: 

de geitenwollensokkenbingo.                              

Enkele collega’s hadden, 

ondanks de hoge                                  

temperaturen, heuse                         

geitenwollensokken                         

aangedaan. 
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Tropisch warm 

Themaweken ‘Beroepen’ 

Het thema dit keer is: ‘Beroepen’. Hier kunnen we alle kanten mee op en is voor de leerlingen 

heel herkenbaar. Er staan al een aantal activiteiten gepland maar er kunnen altijd nog leuke                      

activiteiten bijkomen. Misschien zijn er onder de ouders of vrienden nog mensen met beroepen 

als: kapper, kok, schoonheidsspecialiste etc, etc. Laat maar horen!!  

In het nieuwe schooljaar staan 

de themaweken gepland van:  

23 september t/m 4 oktober.  

We hebben al weer een aantal tropische dagen achter  

de rug en dan zoeken we graag verkoeling. En dat kun               

je het beste doen met water, koud water! Dus emmers, 

teiltjes, sproeiers, sponzen tuinslang etc. stonden op de 

speelplaats. Iedereen die wilde, kon lekker buiten komen 

‘waterspelen’. Het was een gezellige drukte buiten en ook 

het personeel was binnen de kortste keren helemaal nat.  
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BC4 heeft de afgelopen maand gewerkt aan het thema ‘Dierentuin’. 
We hebben gekeken welke dieren er in de dierentuin thuishoren.                                                            
Welk geluid maken die dieren eigenlijk? Dat is goed luisteren en raden zeg! 

Als afsluiting van het 
thema zijn we een       
dagje naar Dierenrijk 
Nuenen geweest 
 
Hierbij een sfeerim-
pressie van  onze                      
klassendeur, een                      
logopedielesje en                    
ons uitstapje. 

Daarnaast zijn we bezig geweest met                                    
het bekijken van de huid van de dieren. 
En hele moeilijke raadsels om te raden                                       
welk dier het is.                                                            
(bijvoorbeeld, welk dier is grijs met                
een slurf?) 
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Leuke en leerzame samenwerking 

 

 
 
 

Zwembad 

Na een maandenlange zwemstop kunnen                       
we eindelijk weer zwemmen in ons eigen                       
Emiliusbad. Zoals iedereen inmiddels 
weet, was er een grote klus te klaren                     
in het zwembad en tijdens deze                           
werkzaamheden konden we tijdelijk                 
geen baantjes trekken. 
Maar sinds een paar weken is alles weer                          
onder controle en zijn alle klassen weer                        
aan het plonzen. Ook de zwemlessen 
o.l.v. de gymleerkrachten zijn weer aan  
de gang. Voor Eva zijn we tijdens de 
werkzaamheden tijdelijk uitgeweken naar 
het Ir. Ottenbad in Eindhoven. Zo kon ze 
haar diploma A toch nog snel halen. 
 
Volgend schooljaar gaan de gymleer-
krachten meer momenten per week              
ondersteunen in het zwembad en                         
zwemlessen geven.                                                     
Ook zal conditiezwemmen voor een                 
aantal leerlingen worden ingeroosterd.  

interesse 

Hallo wie                    

zijn jullie? 

Dan volgt er voor de leerlingen van groep 8 een                          
ministage. Ze mogen allemaal in tweetallen meedraaien  
in een klas. Dit jaar kregen ze ook voor het eerst een    
opdrachtje. Ze moesten namelijk uitzoeken op welke                  
manieren er allemaal gecommuniceerd wordt bij ons                 
op school. Op hun eigen school kunnen ze er dan                     
weer met elkaar over praten. En helemaal aan het eind 
komt Groep 8 een stukje van hun eindmusical laten zien.                                            
Voor hen nog een keertje extra oefenen met publiek en                                    
voor onze leerlingen een leuke muzikale activiteit.  
En wat nog het mooiste is van deze samenwerking,                     
voor beide groepen leerlingen start het traject wat                      
onwennig  en spannend en aan het eind staan ze                       
samen op het  podium te dansen.  

De Emiliusschool samen met Basisschool De Ruimte, 

Sinds enkele jaren werken de Emiliusschool en Basisschool de Ruimte, één van de                    
basisscholen uit Son en Breugel, op een leuke manier samen. Klas AB5, de klas van                 
Wim,  Monika en Ine gaan eerst een spreekbeurt geven bij De Ruimte. Daar vertellen de 
leerlingen zelf over hun school. Daarna komt de hele groep 8 op bezoek bij ons en geven  
onze eigen leerlingen een rondleiding. Ook dan vertellen ze nog wat over de school en 
mogen de groep 8 leerlingen vragen stellen. Voor  sommigen is dit best spannend,                                         
anderen vinden het vooral leuk en interessant.       
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Schieten met een pijl en boog is laagdrempelig en geschikt voor jong en oud, met en/of zonder beperking.                                           
Voor meer informatie over para-handboogschieten ga dan naar :                                                                                                              
https://www.handboogsport.nl/over-handboogsport/onze-sporten/para-archery                                                                                               
en neem ook een kijkje op de site van Rick (www. Handboogevents.nl). 
 
Al een tijdje zijn we bezig met lessen sportoriëntatie. Doel van deze lessen is om ook voor onze leerlingen een leuke                         
en sportieve vrije tijdsbesteding te zoeken. Door onze leerlingen kennis te laten maken met de verschillende sporten en                    
met de mogelijkheden en verenigingen hopen we dat leerlingen ook deelnemen aan de sport- en beweegcultuur buiten 
schoolverband. 
 
Afgelopen jaar zijn er weer flink wat bekende en onbekende sporten voorbij gekomen.                                                                               
Hier zijn ze allemaal nog een keer op een rijtje: 
 
Activiteiten schooljaar 2018 - 2019: 

 Deelname 5 km4all (marathon Eindhoven) 

 Hockey 

 Boccia (gastlessen, deelname toernooi Venlo) 

 Showdown (soort tafeltennis voor slechtzien- den) 

 Fitness (extern inclusief begeleiding) 

 Rugby 

 Dansen (gastlessen) 
 
 
Mocht je op zoek zijn naar een sport- of beweegmogelijkheid voor uw zoon of dochter, of ben je nieuwsgierig naar een                   
vereniging bij jouw in de buurt, neem dan contact op met gym@emiliusschool.nl 

 Duiken (gastlessen) 

 Slagbal  

 Judo (gastlessen) 

 Boksen 

 Handboogschieten (gastlessen) 

 Bootcamp 

 Racerunning  

Voor het project sportoriëntatie hebben we weer een geweldige gastles gehad.  Ditmaal kwam Rick v/d Oever uit                            
Sint Oedenrode (voormalig Nederlands kampioen) een clinic verzorgen in het handboogschieten. Dit naar aanleiding   
van het WK (para) handboogschieten wat begin juni werd gehouden in ’s-Hertogenbosch. 
We hebben filmpjes gekeken van de paralympische spelen en de techniek werd uitgelegd. Daarna werd met uiterste 
concentratie en precisie op allerlei doelwitten geschoten met verschillende handbogen en aangepaste bogen.  

Een sportieve vrijetijdsbesteding & Emiliusschool 

https://www.handboogsport.nl/over-handboogsport/onze-sporten/para-archery
mailto:gym@emiliusschool.nl
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Stilteplek in ere hersteld 

Schitterende dansvoorstelling 18 juni jl. 

Hoe kan ik                   

voelen dat                     

jullie nog                 

aan mij                  

denken                      

als ik in                      

de hemel                    

ben? 

Joost Bogerd †  

oud leerling 

Foto Hans Coelen 

 

 

Iedere dinsdag na school danst een groepje jongeren in onze gymzaal.                                                             
Met veel plezier danst ook Mariam uit klas AB4 mee met deze groep. 
Dit doen ze samen met de enthousiaste en sprankelende dansjuf Lindy. 
Ook dit jaar hebben ze samen weer een prachtige moderne dans voorbereid.  
En dan hangen opeens de posters in de school.  Dan komt het optreden dichterbij.                                             
Op dinsdagmiddag 18 juni zit de aula dan ook vol met leerlingen en trotse ouders.  
Het licht is goed. Het geluid is goed. En als het gordijn open gaat is er al een daverend applaus.  
Het publiek is ook goed! En alle dansers helemaal.  
Na 2 up tempo nummers volgt er nog een werkelijk prachtige ballade!                                                                  
Er is goed geoefend en vandaag valt alles op zijn plaats. 
Als klap op de vuurpijl eindigt de voorstelling digitaal met een prachtige lipdup.                                                        
Het is stoer alle dansers, waaronder ook oud leerlingen van de school, van het scherm te zien 
spatten in deze in één take opgenomen clip.  
De dansers hebben ook de zaal aan het dansen gekregen. En aan het klappen. Na het optreden 
volgen de bloemen. Door de klasgenoten van Mariam ook zelf geplukte bloemen.                                                
En dan is er het dik verdiende applaus! Het was een prachtig optreden! 
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Ambassadeur van  

Ik wil iedereen bedanken voor al                        
die oude mobieltjes. Ik zal er voor                       
zorgen dat ze op de goede plaats                   
terecht komen. 
Ik heb er al 52, maar onze stichting 
‘Opkikker’ wil er nog veel en veel                        
en veel meer........ 
Kom maar brengen.....                                               
al die oude mobieltjes!!!!!! 
 
Robin Kiel,  
ambassadeur  
Stichting ‘Opkikker’ 
(klas AB5)  

Robin Kiel 

 

 

Maandag 3 juni zijn we met vier collega's vertrokken 
richting Kelme in Litouwen voor een uitwisseling in het 
kader van het Europese project 5 Senses for SEN. 
Hier bezochten wij samen met een groep uit Londen               
en een groep uit Polen de Kelme Special School.  
 
Eerder zijn de Poolse, Engelsen en de groep uit                         
Litouwen al in Londen en bij ons op bezoek geweest.                        
Dalia de directrice van de Kelme Special School vertelde 
dat zij de pareltjes van onze scholen heeft gekopieerd in 
haar onderwijs. De leerkrachten daar presenteerden met 
trots wat ze hadden overgenomen en vroegen nog om 
advies om het nog verder te verbeteren. Mooi om te zien 
hoe zinvol deze uitwisselingen dus zijn!  
 
Deze week hebben we in verschillende klassen meege-
keken en ook zelf weer inspiratie opgedaan voor onze 
lessen in Nederland. Er werd een familiedag georgani-
seerd voor alle leerlingen, ouders en personeel in het 
kader van de 5 senses. Rondom alle zintuigen waren 
activiteiten klaargezet waar alle leerlingen en ouders  
aan deelnamen, ook wij deden deze verdeeld over     
verschillende klassen mee. Naast de activiteiten op                    
de eigen school hebben we ook gekeken op andere                         
speciale scholen en natuurlijk kennis uitgewisseld                     
met de Engelsen en Poolse deelnemers.  

https://opkikker.nl/
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Help jij mee om van Steptember 
2019 een succes te maken?  
Voor informatie klik op de         

afbeeldingen  

Steptember actie voor cerebrale parese 

Onze vrijwilliger in het  

En of dat nog niet genoeg is helpt hij ook bij “de Bachgroep” in Son. De Bachgroep verzorgt 
regelmatig een muziek optreden in de Kiosk in Son. Als hij dan nog tijd over heeft vind hij tennis 
en badminton ook leuk om te doen. Kortom Wil staat nog volop in het leven.                                                        
De Emiliusschool hoopt dan ook dat hij  nog lang vrijwilliger op de school wil blijven. 

Deze keer is het zonnetje Wil van den Broek. 
 
Wil Is 69 jaar geleden geboren in Oud Gastel en 
is getrouwd met Annet. Samen hebben ze 2 
zonen en 1 dochter en ze zijn heel gelukkig met 
5 kleindochters.  

Wil is altijd werkzaam geweest in 
het onderwijs. De eerste 3 jaar 
heeft hij in Harderwijk gewoond en 
gewerkt, daarna is het gezin weer 
teruggekomen naar ons mooie   
Brabant en is hij gaan werken op de 
basisschool Inspecteur Crijnsschool 
in Nuenen waar hij 33 jaar gewerkt 
heeft.  
 
Vanaf 2011 tot augustus 2017 heeft 
Wil op de Emiliusschool gewerkt als 
invalkracht. Hij heeft toen met veel 
klassen en niveaus kennis kunnen 
maken.                                                            
Omdat Wil altijd met veel plezier 
terugdacht aan de Emiliusschool 
was het voor hem meteen duidelijk 
wat te doen toen hem werd ge-
vraagd of hij vrijwilliger bij het VSO 
(onderdeel arbeidstraining), wilde 
worden. Ook als er evenementen 
zijn op de Emiliusschool is Wil 
graag van de partij.     
                                                                 
Wil zit niet stil, hij begeleidt zieke 
kinderen in hun thuissituatie, vanuit 
het OZL onderwijs, hij is regio-
secretaris van de Zonnebloem en 
vrijwilliger in het reclasseringswerk 
bij Cosa.  Foto: Jacqueline van Eck 

 

 

https://www.steptember.nl/
https://www.steptember.nl/
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Hallo, ik ben Peter Dirkse, beter bekend als Peter van de logo. Na 

39 jaar op school  hoor ik zowat bij de inboedel, maar dat is nog 

maar even. Aan het eind van dit schooljaar ga ik met pensioen.  

Bijna 40 jaar is lang, maar nooit saai. De doelgroep veranderde 

en de mogelijkheden ook. Daarnaast ken je de kinderen, maar 

zijn ze nooit helemaal voorspelbaar. Altijd moet je alert blij-

ven om ze goed te ‘lezen’ en op de juiste manier te benaderen. 

Toen ik kwam solliciteren stond de huidige school in de steigers.                                    

Omdat de school zo klein was kende je alle collega’s en leerlingen.                           

Logopedie bestond uit verbeteren van de uitspraak en uitlokken tot                          

praten, zelden om beter en op tijd te slikken. 

Ieder jaar gingen we op kamp en dat was feest voor de leerlingen en        

personeel. Wat hebben we gelachen om en met elkaar!                                                            

Na zo’n kampweek had ik een heilig ontzag voor alle ouders,                                      

die niet één week, maar continu de zorg voor hun kind hebben. 

Nog zoiets leuks waren de musicals, die door iedereen gewaardeerd                     

werden. 

De school die groeide en de doelgroep werd breder en er waren steeds meer niet-praters. 

Ook zij hadden recht op verbetering van de communicatiemogelijkheden.                                                      

De technische hulpmiddelen deden hun intrede. Dat houdt ook in dat je van alles op                  

de hoogte moet blijven. De ontwikkeling van technische hulpmiddelen gaat erg snel.  

Intussen was ik toebedeeld aan de EMG-klassen, leerlingen met een laag niveau.                              

In het begin was het zoeken naar een manier om ze aan te spreken en uit te lokken.                                     

Individueel behandelen had als voordeel dat ze extra aandacht kregen, maar bij klas-

senlesjes leerden ze veel van elkaar. Met veel herhalen en gestructureerde lesjes ontdekte 

ik met de kinderen wat ze konden zodat we er allemaal plezier in hadden. Nu leer ik 

anderen te praten met de kinderen in plaats van tegen de kinderen. Als je ze het gevoel 

geeft dat ze wat kunnen, laten ze dat ook zien en zijn ze trots op hun prestaties. Als ik 

dat kan overbrengen op mijn collega’s en de ouders, en we allemaal de uitingen van het 

kind hetzelfde interpreteren, dan kan er wederzijdse communicatie ontstaan.                                                      

Dat is en blijft heel bijzonder. Wat dat betreft hebben de kinderen 

mij ook veel geleerd. 

In de loop der jaren heb ik veel leerlingen zien veranderen 

van emotioneel zwak naar redelijk ‘stevig in de schoenen 

staand’. Dat is een grote verbetering dankzij ieder die met het 

kind te maken heeft (gehad). Daar kan ik van genieten.                                                                            

Ik heb er ook voor gepleit dat de EMG-klassen schoollogopedie                        

blijven krijgen, want alle kinderen gedijen bij aandacht.                           

Daar zullen collega’s Inge en Kelly voor zorgen. 

Bij deze wil ik alle leerlingen, ouders en collega’s bedanken voor de 

fijne jaren en ieder nog een  fijne schooltijd toewensen.  

De pen geef ik door aan Anke Derks van de Ven. 

de picto staat voor logopedie/praten 
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Gebaren afscheid 

Gebaren zomer/vakantie 

 zomer vakantie logeren 

afscheid jammer tot ziens 

Klik op het scherm 

voor het liedje 

https://www.youtube.com/watch?v=TBn2weYqHSQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ZX8ZBIYMC0&t=36s


 

 Agenda 

Klik op de link hiernaast voor het 

vakantierooster 2019-2020                                                                        

Aanvang schooljaar 19 augustus 2019 

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 

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 

 Website 

De Emiliusschool 

wenst u een fijne 

zomervakantie toe 

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

