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N I E U W S B R I E F  

Beste ouders en verzorgers, 
 

Deze Nieuwsbrief staat weer boordevol informa-
tie en wetenswaardigheden en we willen u ook 
deze keer van harte uitnodigen om er op uw 
gemak eens goed voor te gaan zitten en er door 
heen te lezen. In dit voorwoord willen we geen 
gras voor de voeten van anderen wegmaaien 
en daarom een kort voorwoord van ons. 
 

Nieuwe klas 
Om met een nieuwtje te beginnen: we gaan het 
nieuwe kalenderjaar starten met een achttiende 
klas. We schrijven momenteel veel nieuwe jon-
ge leerlingen in, waardoor deze uitbreiding met 
één klas noodzakelijk is geworden. Dat is o.a. 
ook de reden dat u wellicht een advertentie van 
onze school voor zorgassistenten heeft zien 
staan in de plaatselijke pers. 
 

Brandweer 
Wellicht interesseert het u om te vernemen dat 
op 31 oktober de Brandweer de periodieke vei-
ligheidscontrole van ons schoolgebouw heeft 
verzorgd. We vinden het belangrijk dat hier 
goed aandacht aan wordt besteed en we zijn de 
Brandweer dan ook altijd ter wille wanneer ze 
de controle komen uitvoeren. De conclusie uit 
het verslag was ook deze keer dat alles dik in 
orde is. De commandant maakte zelfs enkele 
foto’s, waarvan hij hoopt dat andere scholen 
daar hun voordeel mee zullen doen, zoals bijv. 
de manier waarop de brandblus middelen vrij 
gehouden worden. 

Beste collega's 

De sint is weer vertrokken 

We gaan weer naar de kerstsokken 

We maken het weer gezellig in gebouw 

En dan komt de veiligheid nogal nauw  

Rook en open vuur  

Vinden de sensoren nogal zuur 

Beter is een kaarsje op batterij  

Die krijg je vanaf a.s.  maandag gewoon 
van mij 

Je moet ze wel zelf komen halen 

Ik kom ze niet brengen, is dat even balen.  

De conciërge 

Verboden  te parkeren 

Onderhoud schoolgebouw 
In het najaar is ongeveer de helft van het 
schoolgebouw door de schilder van een mooie 
nieuwe laag verf voorzien. Waar nodig is ook al 
het hang- en sluitwerk afgesteld of vervangen. 
In de april/meivakantie van 2020 komt de ande-
re helft van het gebouw aan de beurt. 
 

Kwaliteitszorg 
Het jaar 2019 stond deels in het teken van het 
actualiseren van onze systematische kwaliteits-
zorg. Tijdens een studiebijeenkomst voor de MT
-leden en de I.B.’ers, de kenniscafé’s en onze 
studiedag van 27 november stond de vraag hoe 
wij zorgen voor goede kwaliteit centraal. We 
hebben daar met zijn allen goed over nagedacht 
en goede gesprekken over gevoerd. We hebben 
ons ‘identiteitsbewijs’ ingevuld en onze drijfve-
ren beschreven. We zullen daar ook melding 
van maken op onze website en in onze nieuwe 
schoolgids die in de loop van 2020 het licht ziet. 
Op de studiedag van 27 november was er ook 
nog aandacht voor de volgende drie onderwer-
pen; het ‘Handboek AVG’ wat gepresenteerd 
werd door onze AVG coördinator Marieke 
Heijink. Het thema Verduurzaming, er werd                
ons nogmaals bewustwording bijgebracht m.b.t. 
verduurzaming van de school door Michelle 
Hieltjes van ‘Slim Opgewekt’ en Yvonne den 
Exter kwam ons vanuit SWZ bijpraten over de 
ontwikkelingen met betrekking tot ‘Nieuwbouw 
Zonhove’. 
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Ons jaarplan van 2019 is geëvalueerd en ge-
analyseerd en ook daarvan zullen we u via de 
website inzage in geven. We zijn tevreden dat 
we erg veel doelstellingen gerealiseerd hebben 
en we zijn druk bezig om het nieuwe jaarplan 
voor 2020 samen te stellen. 
 

Financieel gezond 
Aan het einde van het kalenderjaar breekt voor 
de schoolleiding de periode aan van de exploi-
tatie overzichten en de nieuwe begroting voor 
2020 en latere jaren. De Raad van Toezicht 
heeft het concept daarvoor goedgekeurd en aan 
de MR wordt hier advies over gevraagd. Daar-
mee wordt een punt gezet achter een periode 
van zorgvuldig rekenen en verantwoorden en 
kan het nieuwe exploitatiejaar van start gaan. 
Gelukkig staan we er financieel gezond voor. 

De laatste loodjes 
De december periode is niet alleen een hele 
gezellige periode hier op school, maar ook een 
periode waarin in korte tijd veel werk moet wor-
den verzet. Het woordje ‘moet’ gebruiken we 
eigenlijk verkeerd in de voorgaande zin, omdat 
we dat werk met heel veel plezier verzetten. 
December is immers een van de aller gezellig-
ste en sfeervolste schoolmaanden in het jaar. 
Collega’s waren bezig om er een mooie Sinter-
klaas viering van te maken en anderen waren 
juist weer druk om overal de school in kerstsfe-
ren om te toveren. Er was een kerstmarkt en er 
werd lekker gegeten. In het dorp werd weer 
door een aantal klassen geschaatst en onder-
tussen was er vooral ook gewoon school. Niet 
alleen voor het personeel, maar zeker voor veel 
leerlingen een gezellige maar soms ook een 
moeilijke tijd. Alles gaat immers net een beetje 
anders en dat is niet voor alle leerlingen even 
gemakkelijk. 
Nu staan we op de drempel van de Kerstvakan-
tie. We luiden het oude jaar uit en we maken 
een nieuw begin van 2020. 
We wensen u allemaal een fijne en mooie va-
kantie en we hopen dat u zult genieten van de 
vrije (school)weken en de gezelligheid met el-
kaar. We wensen u een mooie Kerst en een 
goede start en we zien onze leerlingen graag 
weer tegemoet op maandag 6 januari. 

Dank 
In november was de vierde onderwijsstaking in ruim twee jaar tijd.                                                                             
Er zijn in die periode stakingen geweest op: 

 Do. 5 oktober 2017 

 Vr. 13 april 2018 (Estafettestaking: Brabant & Limburg) 

 Vr. 15 maart 2019 

 Woe. 6 november 2019 
 
Er wordt nog steeds een structurele bijdrage van het kabinet geëist 
om de werkdruk en het lerarentekort aan te pakken. 
Veruit de meeste toezeggingen die minister Slob onlangs heeft gedaan, zijn eenmalig en bieden 
onvoldoende soelaas op de lange termijn. 
Het managementteam van de Emiliusschool bekijkt bij iedere stakingsoproep van de vakbonden 
weer opnieuw hoe groot de stakingsbereidheid onder onze eigen collega’s is en neemt dan een 
besluit of de school open kan blijven. Van de vier genoemde stakingsdagen hebben we drie keer 
moeten besluiten om de schooldeuren dicht te houden. In geval van een sluiting proberen we u 
steeds zo tijdig mogelijk op de hoogte te brengen. 
Afgelopen keer bleek dat dit niet altijd even goed lukt, bijvoorbeeld als de vakbonden zelf op het 
laatste moment van standpunt wisselen…. 
 

Landelijk gezien is de stakingsbereidheid groot. Waar in maart 2019 bij de landelijke staking nog 
2500 scholen hun deuren sloten, was dat aantal in november opgelopen tot boven de 4000                     
scholen! 
Stakende collega’s van de Emiliusschool namen deel aan de protestmanifestatie in Eindhoven en 
één collega reisde af naar Den Haag om daar de bespreking van de onderwijsbegroting in de 
Tweede Kamer bij te wonen. Vanwege de massale opkomst hiervoor, werd dit strak gereguleerd 
met uiteindelijk zelfs een ontruiming van de hal van het Tweede Kamergebouw. 
In de Volkskrant ondersteunde de Emiliusschool het initiatief van een paginagroot                        
manifest vanuit het speciaal onderwijs, zie de afbeelding. 
 
Met dit bericht willen we graag onze dank uitspreken voor uw begrip en 
geduld voor de stakingsacties in het onderwijs. 
We snappen dat dit voor u en uw kind(eren) voor zo’n dag extra                       
geregel waar u niet op zit te wachten met zich mee kan brengen. 
We hopen daarom des te meer dat er snel een structurele oplossing 
geboden wordt door dit kabinet. 
Bij het schrijven van dit bericht wordt er in onderwijsland overigens 
alweer gesproken over een volgende actie: een tweedaagse staking 
op 30 en 31 januari in 2020. 
Zodra we hier uitsluitsel over hebben, zullen we u hierover informeren. 
Laten we tegelijkertijd hopen dat het niet meer nodig zal zijn. 
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Als jullie dit lezen is Richard van Aken als nieuw lid voor de 
ouders aangetreden en is Angelique Heesakkers de  nieuwe 
voorzitter bij de MR.                                                                                    
Omdat mijn zoon Rick bijna 20 jaar is mag ik niet langer lid 
zijn en ik moet zeggen dat het na 12 jaar ook wel tijd wordt       
dat iemand anders het stokje overneemt.  
 

Mijn bemoeienis met de Emiliusschool is gestart in de                     
oudervereniging op 4 november 2006 die werd opgeheven    
in april 2008. Inmiddels was ik op 1 januari 2008 al lid gewor-
den van de MR. In totaal heb ik dus 12 jaar in de MR gezeten 
waarvan bijna 9 jaar als voorzitter. 
 

In die tijd heb ik veel geleerd over wat er allemaal komt kijken 
bij het besturen van een school zoals de Emiliusschool. In het 
begin struikel je een tijdje over allerlei afkortingen en begrip-
pen waar je nog nooit van gehoord hebt. Daarnaast waren in 
2008 de begroting, jaarrekening en andere officiële documen-
ten voor een leek nog niet echt leesbaar. Het duurde minsten 
een jaar voordat je een beetje de samenhang ging zien en 
begrijpen. 
En dan net als je alles denkt te snappen zijn de 12 jaar om, 
gaat je zoon bijna van school en komt er een einde aan het 
lidmaatschap van de MR.  
 

Mijn zoon Rick waar alles door begonnen is                                                
gaat in mei 2020 op 20 jarige leeftijd van 
school. Hij heeft mede door de kwaliteit van 
de leerkrachten, assistenten en andere 
medewerkers veel geleerd. Hij kan daarom 
ook goed starten in de volgende fase van 
zijn leven. 
 

Ik wil ook graag iedereen bedanken die in 
die periode lid is geweest van de MR en 
wens de nieuwe voorzitter veel succes.  
Groeten, 
Constant Govaard 

Constant Bedankt!! 

Kerstgroet 
uit klas  

BC5 
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Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. 

Project ‘5 senses for SEN’  Special Educational Needs                                                          

Kennis uitwisselen op het gebied van leren en ontwikkelen van onze leerlingen en leerwinst 

behalen door het verruimen van je blik voor andere inzichten en leer-strategieën.      

Deelnemende scholen:                                                           

 Engeland, Rowan Gate Primary School in Wellingborough                                               

http://www.rowangateprimary.co.uk/ 

 Litouwen, Kelmes Specialioji Mokykla in Kelmė                                                                                   

https://www.specialioji.kelme.lm.lt/  

 Polen, Specjalny Zespol Szkolno in Rybnik                                                                                

http://szsp.rybnik.pl/  

 Nederland, Emiliusschool in Son en Breugel                                                                                

https://www.emiliusschool.nl/ 

In de week van 18 november jl. reisde het projectteam (deze ronde bestaande uit collega’s  

Marieke, Ine, Liesanne, Suzan en Benjo) af naar Rybnik in Polen waar ze heel hartelijk                               

ontvangen werden. Terugkijkend op een geweldige week, waarvan u de belevingen van dag tot 

dag hebt mogen volgen via Social Schools, mag gesteld worden dat er weer hard gewerkt is 

aan ‘good practices’ en is het projectteam binnen eigen school wederom aan de slag met de 

opgedane kennis– en ervaringen. 

Onderstaande foto willen we graag met u delen.                                                                                            
Op de voorgrond van links- naar rechts Benjo, Suzan, Ine, Marieke en Liesanne.                                             
Op de achtergrond het hotel waar ze deze week mochten verblijven. U begrijpt de stralende 
lach van oor tot oor. Zoals Marieke het omschreef: Dynasty lijkt er niks bij… 

Prachtig resultaat 
van een gezellige 
kerstworkshop    

voor het personeel 

https://www.specialioji.kelme.lm.lt/
http://szsp.rybnik.pl/
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Op maandag 18 november kregen wij bezoek in de klas 
van onze eigen directeur, John van Dijen.                                
Dat was bijzonder en gezellig!  

AB3 op bezoek bij de directeur 

Nog leuker was het dat John ons uitnodigde om ook bij hem 
langs te komen. Dat vonden de kinderen heel spannend!               
Meteen de volgende dag mochten we al komen. Met de lift 
naar boven en naar de kamer van John. Daar werden we 
hartelijk ontvangen. De kinderen mochten zelfs even voelen 
hoe het is om directeur te zijn . 

Ook klas AB1  

wenst u  

fijne feestdagen 
toe 
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Hoihoi allemaal! 
 
Met dit bericht willen wij jullie graag een inkijkje geven in onze gezellige klas! 
We hebben een hele fijne club kids en natuurlijk ook een hele fijne club collega’s.  
Er staan in de week heel veel activiteiten op de planning en de weken vliegen dan ook voorbij.  
 
Voor de herfstvakantie stond het thema ‘Afval’ centraal. We hebben vier workshops gehad van 
‘Slim Opgewekt’ over duurzaamheid. Soms best moeilijk, maar we mochten ook veel leuke         
spellen doen waardoor we het allemaal wel wat gemakkelijker te begrijpen werd.  
In de klas gingen we ook nog beter afval scheiden: PMD, papier, GFT en restafval.                                      
Vrijdag 29 november mochten we met klas AB5 naar Baetsen in Son. Dit is een afvalverwer-
kingsbedrijf. Tjeetje, daar was alles groot en er reden heel veel loaders rond.                                                  
(zie foto’s op pagina 8 van de nieuwsbrief). 
 
 
Tot aan de Kerstvakantie staat het thema ‘Nieuws’ centraal. We hebben met de klas een                    
abonnement op de Kidsweek. Dit is een krant voor kinderen met allerlei nieuws over mensen         
en dieren. Leuk om samen te lezen! Ook kijken we naar stukjes uit het Jeugdjournaal. 

Natuurlijk doen we nog veel meer in onze klas.                                                                                                
Zo zijn we hard aan het werk geweest om allerlei mooie spullen te maken voor de Kerstmarkt. 
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Gymmen en zwemmen zijn natuurlijk ook favoriete momenten in de week.  
Een groepje leerlingen heeft meegedaan met de 5 km for all in Eindhoven. Hiervoor hadden                
we hard getraind tijdens de gymles met ook een workshop van echte marathon-lopers.                         
De judo-workshops waren ook leuk en Beau (stagiaire) bij de gym, heeft 2x een spannende 
escape-room voor ons georganiseerd.   

Hallo! Ik ben Suzanne van den Bosch, student aan Hogeschool de Kempel (PABO) in Helmond. 

Ik loop elke dinsdag stage in klas AB4 en af en toe mag ik een hele week komen   Ik heb het 
heel erg naar mijn zin op de Emiliusschool en geniet elke dag weer met volle teugen! 
Elke dinsdag geef ik muziekles aan AB4 ik probeer een zo breed mogelijk aanbod te creëren, 
tot nu toe hebben we de genres: klassieke muziek, Efteling muziek, instrumentale muziek,                   
Sinterklaasmuziek en rockmuziek behandeld. Hoe klinkt het en welke instrumenten hoor je?  
Ik vind het belangrijk de leerlingen zo veel mogelijk zelf laten te ervaren en doen.                                       
Hierdoor kwam ik erachter dat we een heleboel knappe                                                                            
dirigenten en echte rockstars in onze klas hebben!  
 
Tot zover! Groetjes en tot ziens in klas AB4!  

Dit jaar hebben we ook een stagiaire in onze klas. Zij stelt zich zelf aan jullie voor.  

Ook wordt er iedere week met veel passie gekookt in de klas.  
We maken van alles: lekkere eiersalade, mini-pizza en nu zitten we in de ‘Soepweken’;                         
iedere week maken we een ander soepje, wat we ook verkopen op school. Daarvoor moeten er 
natuurlijk ook boodschappen gedaan worden bij de Jumbo (waar ligt iets en rekenen met geld), 
spullen verzamelen (wat hebben we nodig en waar kunnen we dat halen) en lezen van het 
(picto-)recept.  
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Vrijdag 29 november zijn klas AB4 en AB5 
op excursie geweest bij recyclebedrijf 
Baetsen op Ekkersrijt.  
Door de zonnepanelen op het dak van 
onze school en andere aanpassingen is 
het thema duurzaamheid heel concreet 
voor ons geworden. Een mooie gelegen-
heid om er ook in de klas mee aan de slag 
te gaan. Eerst hebben we een paar work-
shops mogen volgen, toen hebben we in 
de klas gekeken, waar hebben we zelf het 
meest mee te maken. En….. dat is het 
afval scheiden. Dagelijks zorgen wij er-
voor dat het oud papier in de papierbak 
komt, het plastic en blikjes in de PMD zak 
(die klas AB5 ook nog elke vrijdagmiddag 
bij alle klassen ophaalt om goed afge-
voerd te worden) en nog veel meer.  
In klas AB5 hebben we ook nog kritisch 
naar het plastic als verpakkingsmateriaal 
gekeken, want het veroorzaakt ook heel 
veel ellende als het in het milieu terecht 
komt, zoals we op verschillende filmpjes 
konden zien. Daarvoor zijn we naar de 
Jumbo geweest en hebben veldwerk                     
verricht met de conclusie, het zou ook                              
met veel minder kunnen. 
Maar veel van het plastic, dat we wel   
nodig hebben kan ook worden hergebruikt 
en dat geldt voor nog veel meer materia-
len. Daarom waren we ook heel blij toen 
we een uitnodiging kregen om bij                              
recyclebedrijf Baetsen te mogen kijken.  

Met drie taxibussen gingen we erop uit en hebben een zeer indrukwekkende ochtend beleefd. Na een korte inleiding hebben 
we een rondleiding over het hele terrein gehad, de vrachtwagen kiepte nieuw afval uit, de grote schuiver schoof alles op een 
hoop, een speciale demonstratie met de hout-versnipperaar voor ons en als afsluiting kwam de bedrijfsbrandweer en liet ons 
zien hoe ze in de zomer de materialen nat houden i.v.m. brandgevaar. Alleen stond de wind verkeert en zijn wij ook nog een 
beetje nat gehouden. Maar dat was wel lachen.  

Een spannende, interessante en leerzame ochtend. 

Hartelijk dank Firma Baetsen!! 

https://www.baetsen.com/
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Sint bracht ook een bezoek aan de Emiliusschool 

                    
 

Klas BC 5 is de afgelopen weken                      
bezig geweest, met het thema             
rondom Sinterklaas.  
Dit jaar wilden wij een keer op een 
andere manier dit thema uitwerken, 
vandaar dat we dit jaar een foto film 
met de kinderen zijn gaan maken.                        
Het doel ervan was natuurlijk samen 
de sinterklaastijd beleven, maar ook 
onder andere samen werken en de 
gebaren en de emoties oefenen. We 
hebben met elkaar veel plezier gehad.  
 
Toen de film klaar was, hebben we de 
film zelf bekeken in de klas. Daarna 
hebben we de film twee keer vertoond 
in de aula voor andere klassen.                                                       
Wat mooi om te zien hoe de kinderen 
van BC 5 hiervan genoten hebben en 
natuurlijk waren ze super trots toen ze 
zichzelf terug zagen in de film.                                                                             
Kortom het was een geslaagd project. 
 
Groetjes van iedereen uit klas BC 5 

Hulp-
Sint  

Jouke 
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Ondersteunende Gebaren                                   

op de Emiliusschool 

Samen de Kerstboom versieren. Klik hier voor het liedje 

Hartelijke groet, 

Kelly en Inge,                                                                                                                                            
Logopedisten                               
Emiliusschool 

Op de Emiliusschool maken we gebruik van Nederlands 
met gebaren (NmG) om onze communicatie te                                       
ondersteunen. 
 
Door gebruik te maken van ondersteunende gebaren, wordt 
de kans op succesvolle communicatie tussen leerlingen 
onderling en tussen leerlingen en medewerkers vergroot.    
Dit draagt bij aan een grotere communicatieve zelfredzaam-
heid van het kind. 
 
Gebaren worden ingezet als ondersteuning van gesproken 
taal, niet ter vervanging. Het gebruik van ondersteunende 
gebaren kan de spraakontwikkeling stimuleren en                                 
versnellen, dit geldt ook voor sprekende kinderen.  
 
Wij krijgen veel vragen over het gebruik van                                        
ondersteunende gebaren, hieronder worden een aantal                                
van deze vragen beantwoord: 
 
Waarom zou mijn (sprekende) kind gebaren leren? 

 Sommige gebaren staan duidelijk in verband met de betekenis van de woorden 
die ze uitdrukken en helpen zo het begrip van het kind.  

 Het vergemakkelijken van het begrijpen van de taal. Voor veel kinderen geldt dat 
spraak te weinig informatie geeft. Vaak is het visuele kanaal (het kijken) bij deze 
kinderen sterker ontwikkeld en kunnen gebaren het begrijpen van de taal                                   
vergemakkelijken.  

 Het vergroten van de woordenschat. Ondersteunende gebaren hebben een                        
positieve invloed op het onthouden en produceren van nieuwe woorden.  

 Een gebaar kan een woord helpen oproepen. 

 Beelden kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort,                      
met ondersteunende gebaren maak je een beeld bij de woorden die je tegen                     
je kind zegt. 

 
Waarom zou ik als ouder/verzorger gebaren gebruiken? 

 Het gebruik van gebaren vertraagt het spreektempo.                                                      
Doordat we langzamer gaan praten, krijgen de kinderen meer tijd om de                                     
informatie te verwerken.  

 Het gebruik van gebaren lokt oogcontact uit. Je kunt beter nagaan of het kind het 
gebaar gezien heeft. (Bij gesproken woorden is het moeilijker bepalen of uw kind 
de woorden gehoord heeft.) 

 
Verstoort of vertraagt het gebruik van gebarentaal de spraakontwikkeling?       

 Uit onderzoek blijkt dat het tegenovergestelde 
waar is. Het gebruik van gebarentaal kan de 
spraakontwikkeling versnellen. Omdat het kind in 
zijn/haar hoofd al taal gebruikt en woorden in      
gebaar vormt om te communiceren, zal hij/zij, 
zodra woorden fysiek uitgesproken kunnen                     
worden, snel woorden naast de gebaren gaan 
gebruiken. 

 
Waar kan je gebaren vinden? 

 www.gebarencentrum.nl (mini-gebarenboek                 
online) 

 Gebaren woordenboek/dvd/app  

 iSignNGT Gebarenwoordenboek gratis, 600                       
gebaren, android 

 Kindergebaren gratis, 200 gebaren, ipad 

 Leren gebaren, gratis, android 

 Kwebl, +500 gebaren, iPad en android 

 YouTube gebarenliedjes  

Gebaar 

Kerstboom 

http://www.gebarencentrum.nl
https://www.youtube.com/watch?v=2N9GL6g24-k
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De Pen  

Na het behalen van mijn MAVO diploma ben ik MDGO-AB 

(activiteitenbegeleiding) gaan studeren. Aangezien ik een vroege leerling was heb 

ik daar op mijn 18e mijn diploma gehaald. Al vanaf de basisschool wist ik dat ik 

graag met gehandicapten wilde werken. Mijn ouders werkten allebei in de zorg en 

het onderwijs, dus zo is het begonnen.  

Toen ik tegen het behalen van mijn diploma liep, kreeg ik 

toch een beetje “schrik”…moest ik echt al wel meteen een baan 

gaan zoeken, op mijn 18e? Aangezien ik dankzij mijn vader al 

kennis had gemaakt met de Emiliusschool (hij ging ieder jaar 

met zijn basisschoolklas op bezoek) besloot ik me in te schrij-

ven voor de PABO. Helaas bleek die inschrijving iets te im-

pulsief en ben ik even snel ook weer gestopt. Ik ben toen op 

mijn oude stageadres, de Donksbergen, als AB-er aan de slag 

gegaan. Ondertussen had ik ook een open sollicitatie naar de 

Emiliusschool gestuurd. En zo kwam het dat ik in januari 

1999 naast mijn invalwerk op de Donksbergen ook kon begin-

nen als inval op de Emiliusschool.  Al snel kreeg ik een vaste 

baan als klassenassistente aangeboden op de Emiliusschool en 

toen was de keuze vlug gemaakt! .  

Ik heb in verschillende klassen en met vele collega’s met veel plezier gewerkt. Toen 

er een ‘vacature’ kwam voor twee parttime-assistenten met verpleegkundige taken 

wist ik eigenlijk meteen dat die voor mij bestemd was. Ik heb die taak dan ook op 

me genomen vanaf oktober 2013. Een leuke, nieuwe uitdaging met bijbehorende 

scholing op de medische dienst van Zonhove. Toch begon ik het werken in een klas 

te missen en zo komt het dat ik sinds vorig schooljaar 2 van mijn vaste dagen als 

assistente met verpleegkundige taken heb ingeruild om in te kunnen val-

len in klassen. Zo kom ik nog steeds overal in school.  

Naast dat ik op school werk zit ik ook in de MR. Een goede manier om ook 

eens van een andere kant naar de school te kijken en om een kijkje achter 

de schermen te kunnen nemen om te zien wat er allemaal reilt en zeilt. 

Erg leuk en interessant allemaal en genoeg gelegenheid om jullie een keer 

tegen het lijf te lopen. 

Goed, zover mijn bijdrage aan de rubriek “de pen”, voor de volgende 
   nieuwsbrief geef ik hem door aan Helen vd Velden. 

Hallo allemaal, 

Wie ben ik. Ik ben Anke Derks van 

de Ven – Renders. Getrouwd met 

Jos en moeder van Zoë, inmiddels  

13 jaar. Verder hebben we twee     

ontzettend lieve Franse bulldoggen, 

Bonkie (6) en Boeddha (5).  

We gaan er graag met zijn vijven op uit met onze motor met zijspan, van gewoon 

een ritje naar familie tot vakantie naar het buitenland. Het liefst doen we alles met 

de motor. Zelf heb ik ook mijn motorrijbewijs, alleen op het zijspan rijd ik niet. 
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 Lieve Emilianen, 

Voor iedereen die mij nog niet kent, mijn naam is Emily. Ik ben 
24 jaar en heb vorig schooljaar stage gelopen bij de gym. Vanaf 
dit schooljaar mag ik de gymsectie versterken als collega! Ik heb 
het vorig jaar zo naar mijn zin gehad en ben dan ook ontzettend 
blij dat ik hier iedere maandag terug mag blijven komen! 

Voor de overige dagen ben ik werkzaam bij Breda Actief.                           
Buiten mijn grote mensen leven om, ben ik graag samen met 
mijn vriend(innen). Ik hou er van om lekker buiten te zijn en met 
hen leuke dingen te doen. 

Voor iedereen die op maandag aanwezig is, gezellig en tot snel! 
Mocht je mij wat willen vragen of het leuk vinden om gezellig te 
kletsen, dan sta ik hier altijd voor open. 

Groetjes, 

Emily van de gym 

 

 

In het kader van de sportoriëntatie werden er op donderdag 7 en 14 november judoclinics                                
verzorgt door judoka Eric Markgraaff ( www.sportschool-ikigai.nl )  

Mocht uw zoon en/of dochter na deze twee judoclinics super enthousiast zijn en bent u op 
zoek naar een aangepaste judovereniging in de buurt, dan kunt u altijd contact opnemen met 
gym@emiliusschool.nl.  

 

 

Judoclinic  

AB2 heeft pret op de ijsbaan  

http://www.sportschool-ikigai.nl/
mailto:gym@emiliusschool.nl
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Pret op de ijsbaan  

Kerstworkshop voor het personeel 



P A G I N A  1 4  Ons kwam ter 

 

Het was super!!!! 

Op zaterdag 12 oktober deden we met maar liefst een groep van 34 deel-
nemers van de Emiliusschool mee met de 5km4all. Dit is een erg gezellig 
en sportief evenement dat georganiseerd wordt door Marathon Eindhoven. 
Dit evenement is bedoeld voor deelnemers (al dan niet met beperking) die 
de 5KM niet rennen, maar op een alternatieve wijze het parcours afleggen. Dit kan op allerlei 
manieren zoals wandelen, rijden in je rolstoel, met je handbike, in je racerunner, fietsen op je 
aangepaste fiets of geduwd worden door iemand enzovoorts, enzovoorts.                                   
Je kan het zo gek niet bedenken alles mag. 

Met een aantal klassen hadden we in 
het kader van de lessen sportoriëntatie 
hard getraind voor dit evenement.                    
De leerlingen hebben het verschil                 
geleerd tussen wandelen, joggen en 
sprinten. We hebben dingen behan-
deld die vallen onder duurtraining en 
intervaltraining.       

De leerlingen hebben geleerd, maar 
vooral ook ervaren wat er met je                         
lichaam gebeurd bij fysieke inspan-
ning. We hebben zelfs een workshop 
gehad van 2 trainers van marathon 
Eindhoven.   

En toen de dag zelf. Wat een happening...... verzamelen op Strijp, startnummers opspelden, 
interviews geven aan de pers, muziek, omroepers, verkeersregelaars, drumbands en fanfares 
en veel publiek. Ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo, maar voor iedereen heel 
veel gezelligheid.  

Omdat foto's meer zeggen dan woorden.... Hier een korte sfeerimpressie van de gezellige 
middag. 

5 Km is voor velen een enorme prestatie. Super knap gedaan.                                                                        
En dan natuurlijk die welverdiende medaille en felicitaties van het hele publiek. 

Hopelijk Tot volgend jaar!!! 

https://www.unieksporten.nl/brabant/nieuws/11481/uitverkochte-5km4all-marathon-eindhoven


Klik op de link voor de website                                                        

  

  

  

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,  

mail het naar: annelies.rooijackers@emiliusschool.nl 

Emiliusschool 

Nieuwstraat 72 

5691 AE  Son en Breugel 

Telefoon: 0499 - 494242 

E-mail: administratie@emiliusschool.nl 

De Emiliusschool wenst u een fijne Kerstvakantie toe 
en alle goeds voor het nieuwe jaar 

https://www.emiliusschool.nl/
mailto:annelies.rooijackers@emiliusschool.nl
mailto:administratie@emiliusschool.nl

