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N I E U W S B R I E F  

Beste ouders, 

Wat een vreemde weken ma-
ken we mee: uw kind mag niet 
naar school, terwijl juist bij onze 
leerlingen de behoefte aan ‘live’ 
contact heel groot is. Ons voor-
woord zal zich met name                          
richten op de ontstane situatie 
rondom de Corona-epidemie, zeker nu de maat-
regelen tenminste van kracht blijven tot en met 
28 april en de school gesloten zal zijn tot en met 
de meivakantie. 

Noodopvang 
De Emiliusschool verzorgt ‘noodopvang’ voor 
leerlingen in een gezinssituatie waarvan een 
van de ouders een cruciaal beroep uitvoert. 
Deze noodopvang is bedoeld om ervoor te zor-
gen dat ouders in cruciale beroepsgroepen hun 
werk voor de samenleving kunnen blijven doen. 
Als in een gezinssituatie een ouder een cruciaal 
beroep uitvoert, is allereerst het verzoek om het 
kind zelf op te vangen als dit kan. Als dit niet 
kan, kunt u een beroep doen op de noodop-
vang. Neemt u in dat geval contact op met een 
van onze afdelingsleiders. 
We zijn blij én trots op onze collega’s dat het ze 
nog steeds lukt deze noodopvang te realiseren. 
Ook de Emiliusschool heeft te kampen met en-
kele tientallen medewerkers die thuiszitten om-
dat ze ziek zijn of gezondheidsklachten hebben. 
Daarnaast volgen ook wij het advies op om  
indien mogelijk thuis te werken. 

Contact en aanbod 
Het doet ons goed om te zien welke initiatieven 
collega’s allemaal ontplooien om in contact te 
blijven met de leerlingen thuis. Vanuit de klas-
sen en andere disciplines (logopedie, gym, spel-
begeleiding, …) worden diverse filmpjes op So-
cial Schools geplaatst om het contact met uw 
kind te onderhouden en aanbod te verzorgen. 
Omdat we de reacties van uw kind niet kunnen 
zien op deze manier van ‘afstandswerken’ en 
veel van onze leerlingen niet in staat zijn om 
zelfstandig digitaal te reageren, willen we u aan-
moedigen om zelf óf samen met uw kind een 
reactie (of filmpje?) terug te posten op Social 
Schools. Dit geeft onze collega’s een indicatie 
of ze de goede weg zijn ingeslagen en zo            
geraken ze meteen op de hoogte van hoe                
het uw kind vergaat. 

Annuleringen 
Door de aangescherpte maatregelen hebben 
we besloten alle Persoonlijk Plan besprekingen 
tot en met de meivakantie af te zeggen.                    
We zullen later in het jaar bekijken of we deze 
belangrijke afstemming toch nog kunnen                 
organiseren. 
Om dezelfde reden hebben we onze studiedag 
van 1 april afgeblazen. Onderwerpen die ge-
pland stonden, waren: het nieuwe jaarplan,    
onderwijsopbrengsten en het preventieve             
medisch onderzoek (PMO) voor medewerkers. 
Op 1 juli is onze laatste studiedag. 
Ook het bezoek van de onderwijsinspectie, die 
op 2 april langs zou komen, is tot nader        
order uitgesteld. 

Nieuwe collega’s 
Vlak voor de Corona-uitbraak in Nederland wa-
ren we een sollicitatieprocedure gestart voor 
klassenassistenten en invalleerkrachten.                 
Per 1 april jl. zijn Caroline, Inge en Renée bij 
ons in eigen dienst getreden maar ook jl. januari 
en februari zijn reeds enkele nieuwe collega’s 
gestart. Vanaf deze plek wensen we ze veel 
werkplezier op onze school, met name vanaf 
het moment dat deze weer opengaat voor de 
leerlingen. Verderop in deze nieuwsbrief stellen 
zij zich aan u voor. 

Gezondheid 
Tot slot willen we u de komende periode veel 
gezondheid wensen. Hopelijk blijft het Corona- 
virus u en uw naasten bespaard.                                            
Tevens wensen wij u veel sterkte met het                     
bolwerken van uw huidige thuissituatie met                  
een kind dat niet naar school mag en ook niet 
bij opa of oma terecht kan. Laten we hopen dat 
we uw kind na deze verlengde periode van 
maatregelen weer  mogen verwelkomen. 

Alle goeds! 
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Hallo allemaal 

Ondanks dat de school dicht is, zijn wij in klas BC 5               
hard aan het werk.                                                                               
Via social schools plaatsen we allerlei lessen.                            
We hebben een lesje gegeven over vogels.                               
Welke soorten vogels zijn er en wat voor geluid maken ze.     
Als opdracht kregen de kinderen van onze klas, om thuis een 
mooie vogel te knutselen voor onze lente boom.                             
En zie hier de prachtige resultaten.  

Groeten van iedereen uit klas BC 5 

De Emiliusschool is dit jaar jarig  

In 1960 ging de Emiliusschool officieel van start.                               
We worden dit jaar 60 jaar en dat gaan we vieren                        
van 16 t/m 19 september!                                                   
We hebben Emiel alvast een feestmuts opgegeven. 

 Op woensdag 16 september staat tijdens                           
de studiedag het personeel in het zonnetje.  

 Op donderdag 17 en vrijdag 18 september zijn                  
er feestelijke activiteiten voor de leerlingen.  

 op zaterdag 19 september starten we met een              
open dag en aansluitend een reünie.  

Wat er gaat gebeuren verklappen we nog niet.                             
Collega’s zijn nog leuke activiteiten aan het beden-
ken. Later meer, maar u kunt de open dag alvast in                           
de agenda noteren! 
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Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij wil ik me even voorstellen.                                            
Ik ben Richard van Aken en ben sinds 
begin  dit jaar lid van de MR.  

Één van mijn kinderen zit sinds vijf jaar op 
de Emiliusschool. Hij heet Stijn, is 10 jaar 
oud en zit in klas AB2. Stijn heeft een 
meervoudige beperking doordat hij vlak na 
zijn geboorte een hersenbeschadiging 
heeft opgelopen door een ernstige infectie 
in zijn hersenen.  

Samen met mijn vriendin Linda hebben we 
nog twee kinderen. Stijn heeft een oudere 
zus Iris van 13 jaar en een jonger broertje 
Tim van bijna 6 jaar. We hebben ook nog 
leuke hond. Ze is een Australian cattle dog 
en heet Skip. 

 
Ik ben werkzaam als medisch analist in 
het Máxima medisch centrum. 
Als lid van de MR wil ik me graag inzetten 
voor de leerlingen van de Emiliusschool. 
Ik heb er heel veel zin in. 

Groeten, 

Richard van Aken 

Edwin Grotentraast genomineerd voor een award: 

We zijn er best trots op dat Edwin, onze adjunct-directeur, genomineerd is 
voor de Fontys '10xBETER! Onderzoeksprijs'.    

Onderstaande link leidt u naar de Mooi Son en Breugel krant waar Fontys lokaal aandacht heeft 
gevraagd voor deze nominatie. Of Edwin als beste master afstudeerder uit de bus gaat komen 
moeten we afwachten. De feestelijke bijeenkomst in Den Bosch waar de award uitgereikt zal   
worden, is vanwege de Corona crisis voorlopig uitgesteld.                                                                                                 
Zal Edwin toch nog een tijdje in spanning blijven afwachten. 

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/26475/edwin-grotentraast-genomineerd-voor
-de-onderzoeksprijs-fontys-pro 

Op zondag 9 februari jl. besteedde Reporter 
Radio aandacht aan EMB leerlingen in    
passend onderwijs.                                                          
Het gaat over de grote verschillen in de 
verschillende regio's in ons land wat betreft 
het wel of niet naar school kunnen en over 
de (problemen bij) bekostiging van onder-
wijs en zorg. Hebt u de uitzending gemist 
klik dan op het logo van de NPO. 

Reporter Radio over EMB-leerlingen: 

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/26475/edwin-grotentraast-genomineerd-voor-de-onderzoeksprijs-fontys-pro
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/26475/edwin-grotentraast-genomineerd-voor-de-onderzoeksprijs-fontys-pro
https://www.nporadio1.nl/podcasts/reporter-radio/124484-uitzending-van-9-februari-2020
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Carnaval Creatief 

Op dinsdagmiddag 11 februari gingen we  met 2 klassen                             
(AB5 en BC6) naar de grote carnavalstent in het dorp Son.                                             
We waren allemaal in carnavalskleren en in de tent hebben                            
we grote platen geverfd met mooie kleuren.                            
Twee hele mooie platen werden verkozen om mee te mogen 
doen met de optocht. Echt goed van onze leerlingen! 

Anne uit klas BC6 was gekozen tot "Skonst verklede"                                   
van de Emiliusschool en kreeg een leuk prijsje. 

Het was er druk in de tent, want alle basisscholen uit Son                          
waren vertegenwoordigd. 

We hebben allemaal genoten van een hele grote polonaise.            
Daarna weer moe en voldaan terug naar school 

Groetjes en alaaaafff !!  
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Prinses Afia (AB5)  en Prins Wouter (AB4) 

Op vrijdag 21 februari  werd op grootse wijze het carnaval ingezet.                                                                       
Jan den Brok kwam de sleutel doorgeven aan Prinses Afia en Prins Wouter. Ze waren niet                      
tevreden met een klein fietssleuteltje, maar wel met de echte, grote, gouden sleutel. 

De grote gymzaal was prachtig versierd met slingers en serpentines.                                                            
Onze eigen schoolband zorgde voor live muziek en er werd flink                                                                       
gehost en de polonaise werd ingezet door de prins en prinses.                                                                                                                                                             
Prins Wouter had een grote verrassing meegebracht. Voor elke leerling                                                        
van school ‘klepperhandjes en een spreuk’ !!  Echt heel mooi! 

Prins Bas van ‘De Krutjesraopers’ en zijn grote gevolg en blaaskapel ‘De Blaoskaken’  en de           
Dansgarde kwamen een bezoek brengen aan ons Emiliuspaleis! 

Door 5 klassen werden carnavaleske optredens verzorgd en aan het einde van de ochtend nog 
de prijsuitreiking voor de ‘Skonst Verklede Leerling’ (Isa Hendriks)                                                                  
de ‘Skonste Act’ (klas BC5: De Badeendjes) en                                                                                                      
de ‘Skonste Klassenhoek’ (klas CD5: met confetti in je reet, is het feest bij elke scheet...)                                                                                                                       
Onze hoffotograaf Hans heeft echt prachtige foto's gemaakt. Top! 

's Middags verzorgde DJ Rob voor een prachtige sfeer met feestliedjes.                                                    
Er werd weer volop gedanst en gehost.  

Ook Prins Marko van ‘De Zandhazen’ kwam met zijn gevolg een bezoek brengen vanuit 
Boerdonk. Ook zij verhoogden de feestvreugde met o.a een eigen carnavalsnummer.                                                                                                                                                   
Na 15.00 uur was het weer tijd om het carnavalsfeest af te sluiten. 

Prinses Afia en Prins Wouter hebben dit op gepaste wijze gedaan met het lied ‘Brabant’ 
van Guus Meeuwis. 

In de aula hebben de CD klassen carnaval gevierd op een prikkelarme en gezellige ma-
nier. Zie foto's op de volgende pagina.                                                                                           
De leerlingen hebben genoten van spelen met slingers, ballonnen met belletjes erin,                                
confettibakken, verkleden voor de spiegel en rustige muziek op de achtergrond.  

Voor iedereen een carnaval op maat dus. Tot volgend jaar........Alaaaaffff. 
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Carnaval in de aula  

Onze multisensorische ruimtes in het Autisme Magazine 

Juul in de schommel in de 

softplay-gymzaal 

Heeft u interesse in het volledige verslag, dan 

verwijs ik u nu naar het artikel in het Autisme 

Magazine van de NVA, voorjaar 2020 of u stuurt 

me een mail, waarna ik u een kopie stuur:                       

hilde.verhagen@emiliusschool.nl  

Het Autisme Magazine van de NVA (Nederlandse Vereniging voor autisme) van het voorjaar 2020, staat volledig in het                         

teken van de prikkelverwerking. Onze multisensorische ruimtes (MSR’s), en de softplay-gymzaal zijn vaklokalen waar                         

hier volop aandacht aan wordt besteed en daarom is hier een artikel over geplaatst in het Autisme Magazine.  

Dagelijks zijn we met kleine groepjes leerlingen of met een hele klas werkzaam in deze ruimtes. Naar de kinderen toe,                     

spreken we over “snoezelen”. Alle zintuigen kunnen (apart) aan bod komen. Zo wordt er bijvoorbeeld in de blacklight-room 

gewerkt aan de visuele en auditieve ontwikkeling.                                                                                                                                              

Op andere plekken in de ruimtes van de MSR staat juist het voelen of het ruiken centraal. 

Ook in de softplay-gymzaal doen leerlingen allerlei zintuiglijke ervaringen op. Je lichaam ervaart verschillende soorten                       

prikkels als je aan het schommelen bent, of op de trampoline springt of juist ligt, of je bent aan het klimmen en klauteren                          

op en over de verschillende materialen. Voor elke leerlingen staan er doelstellingen centraal rondom de zintuiglijke                              

prikkelverwerking. Hierover vindt overleg plaats met de gymleerkrachten, maar ook met de fysio- en ergotherapeuten. 

Oscar op het waterbed 

mailto:hilde.verhagen@emiliusschool.nl
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De woensdag startte met een presentatie over ondersteunende communicatie.                                             
De presentatie werd gegeven door oud collega Barbara  vh Westende (logopediste).  

Daarna leidde het programma ons naar het centrum van Eindhoven voor een bezoek                                   
aan het Philipsmuseum. 

Als afsluiting hadden we in de 
aula een afscheidsdiner en een 
optreden van de huisband van 
hotel La Sonnerie ’Caponata’                                                     
Het was een leerzame en                           
gezellige week! 

Dear Benjo 

I just wanted to email 
you and the lovely staff 
team at Emiliusschool 
and say that I hope you 
are all keeping well 
during this really                          
difficult time. 

Thinking of you all                      
Kindest regards 

Julia 

(bericht van onze    
Erasmus+ partner          
Julia Coles uit                          
Engeland) 

Van 2 maart tot 6 maart hadden we bezoek van mensen uit England, Polen en Litouwen voor 
ons Erasmus project 5 Senses. Deze dagen stonden in het teken van ICT en alles wat we op 
de Emiliusschool aanbieden rondom onze zintuigen. 

Op maandag zijn we begonnen met de kennismaking en een rondleiding door de school.                        
Na een koffiepauze stond de rondleiding langs de dag activering van SWZ op het programma. 
In de middag hebben we gewerkt met Omnidu en uitleg gekregen over ICT op de school.                                       
De eerste avond werd gezellig afgesloten met een welkomsdiner. 

Op dinsdag startte het programma met een presentatie over BEZO (belevings-ervaringsgericht 
zwemonderwijs). Na deze presentatie gingen we in 3 groepjes uiteen om over Autisme, de 
MSR (multi sensorische ruimtes) of het zwembad te praten.                                                                                                                                        
In de middag werd een demonstratie van de CRDL gegeven en stond het HUME project op 
het programma. (zie hiervoor ook op pagina 8 van de nieuwbrief) 

BEEBOT 
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Sinds kort hebben we op de Emiliusschool  de CRDL of te wel de Credel.                    
Dit is een interactief zorginstrument dat een nieuwe vorm van contact                      
mogelijk maakt door aanraking tussen mensen te vertalen in geluid.  

Kijk eens op https://crdlt.com/ 

Geluid door aanraking 
Het instrument reageert op de intensiteit en frequentie van de aanraking. Het 
roept geluiden op uit de natuur (de zee, vogels, krekels), de stad (een tram, 
fietsbel, kerkklok), dierengeluiden of geluiden van muziekinstrumenten of uit 
het alledaagse leven (fluitketel, koffiekopjes).  

De komende tijd gaan we in diverse                  
klassen aan de slag met de Credel! 

Het HUME project 

De nieuwe CRDL 

Spanning signaleren bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking.  

Veel mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen niet goed 
aangeven hoe ze zich voelen. Hierdoor beleven ze vaak onnodig span-
ningsmomenten en worden ze niet goed begrepen door hun omgeving.  
Het is belangrijk om moeilijk verstaanbaar gedrag beter te begrijpen om                 
zo de kwaliteit van leven en het geluk van deze kwetsbare doelgroep te 
vergroten.  

Om relevante lichaamskenmerken te kunnen meten is SWZ Zonhove een 
samenwerking aangegaan met Mentech Innovation.                                                                               
Dit bedrijf ontwikkelt de HUME, een systeem om spanning, emoties en pijn 
vroegtijdig te herkennen.  

Wat is de HUME? 

HUME is een digitaal systeem, waarop verschillende sensoren kunnen 
worden aangesloten. Deze sensoren draagt de gebruiker als ‘wearable’                    
bij zich zonder dat deze dat merkt. Hiermee kunnen hartslag, temperatuur, 
transpiratie en beweging gemeten worden. Ook persoonlijke en omge-
vingskenmerken kunnen worden ingevoerd in het systeem.                                                
De HUME kan hiermee signalen van spanning, emotie en pijn bij mensen 
met moeilijk verstaanbaar gedrag inzichtelijk maken.  

De meerwaarde hiervan is dat in de toekomst interventies ingezet kunnen 
worden om spanningsopbouw te verminderen of zelfs voor te zijn.  
Ook de Emiliusschool heeft interesse in deze ontwikkelingen. Daarom heb-
ben we onlangs de eigenaar van Mentech Innovation en het Hume project, 
Erwin Meinders uitgenodigd op onze school voor een presentatie.  

Gedrag kunnen voorspellen is voor het onderwijs uiteraard ook interessant, 
maar misschien nog wel interessanter is om bij onze ernstig meervoudig 
beperkte leerlingen te kunnen aangeven wanneer de betreffende leerling 
het beste alertheidsniveau heeft is om onderwijs te kunnen ontvangen.      
Wat je op dat moment kunt aanbieden komt dat ook het beste binnen is                 
de gedachte.   

Leuk detail: op de startpagina van                                        
Mentech Innovation staat een oud-leerling    

van de Emiliusschool.  

https://crdlt.com/
https://mentechinnovation.eu/
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Nederlands met gebaren 

Dier 

Klein dier Kip 

Schaap 

Koe Groot dier 

 Klik hier voor het liedje 

‘Boe, boe, boe’  

https://www.youtube.com/watch?v=7R0-Hyjzu3o
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Beste ouders 

Mijn naam is Miranda van Elderen, 47 lentes jong en sinds                      
februari jl. heel enthousiast als zorgassistent in dienst                              
gekomen op de Emiliusschool.                                                                                      
Ik voel me met de kinderen van de Emiliusschool helemaal                      
in mijn element en hoop nog lang hier te mogen werken.   

Mocht je mij eens zien lopen spreek me gerust aan.     

Hartelijke groet, Miranda. 

 

 

Hallo, 
Mijn naam is Helma van de Kerkhof Verbruggen. Ik ben 41 jaar en                         
woon samen met mijn man Pieter en onze drie kinderen in Oirschot. 
Na ruim drie jaar met veel plezier vanuit SWZ in klas AB2 te hebben                   
mogen ondersteunen ben ik vanaf januari van dit jaar werkzaam binnen 
het team van de Emiliusschool als inval klassenassistent.                                                                                                   
Bij afwezigheid van een van mijn collega's kun je mij dus tegen komen. 
Inmiddels heb ik al met veel kinderen en ouders kennis mogen maken.                       
Ik hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten.  

Tot ziens 

 Hoi allemaal, ik ben Alexandra Siebers en ben vanaf januari                          
werkzaam als zorgassistent. Ik woon samen met mijn vriendin en           
onze 2 honden Raska en Tobey in Schaijk. 

Iedere zaterdag ben ik te vinden op het veld waar ik met mijn hond 
Raska sport en spel doe. Gezellige avonden met vrienden, naar de 
dierentuin of een bezoek aan het theater zijn activiteiten die ik ook 
graag in mijn vrije tijd doe. 

Ik ben als activiteitenbegeleidster begonnen aan het MDGO maar 
doordat er in ons familiebedrijf, een drukkerij, een vacature vrijkwam 
ben ik me gaan omscholen en begonnen als Desktop Publisher.                      
Maar het werken met bijzondere kinderen heeft me altijd getrokken.                                  
14 jaar geleden ben ik gestart als persoonlijk begeleidster. 

Toen de vacature voorbij kwam van zorgassistent, wist ik dat dit op mijn lijf geschreven is. 
Werken in een team, iets te kunnen leren en te mogen zorgen voor deze bijzondere kinderen 
is mijn passie! Ik ben heel erg blij dat ik ben aangenomen op deze fijne school met leuke 
kinderen en collega’s!  

Inmiddels ben ik de vaste kracht in de nieuwe klas ABC1 op maandag, dinsdag en vrijdag. 
Op de woensdagen ga ik starten in een nieuwe klas. 

Graag tot ziens, groetjes Alexandra 

 

 

Graag stel ik mij aan jullie voor, mijn naam is Loesje Snijder, 33 jaar. Ik ben al 8 jaar gelukkig     
met mijn man en samen hebben wij twee zoontjes Abel is 3 en Bing is bijna 1. We wonen in 
Eindhoven. In mijn ‘vrije tijd’ ben ik voornamelijk mama, en daar geniet ik enorm van! 

Ik werk al aardig wat jaren met veel plezier in de gehandicaptenzorg                    
bij verschillende organisaties zowel binnen de woonvormen als                        
dagbesteding.  

Ongeveer 2 jaar geleden begon ik bij SWZ als zorgassistent binnen                   
de Emiliusschool. En nu sinds kort ben ik een echte Emiliaan en                            
werk ik als klassenassistent in CD3. Daarnaast doe ik ook invalwerk                   
in andere klassen.  

Mijn werk is mijn passie. De leerlingen geven mij enorm veel energie, 
bijvoorbeeld als ik zie hoe ze genieten van de ochtendkring en met een 
lach naar de liedjes luisteren. Ik hoop dat ik nog veel jaren mag werken 
met deze leuke mensen op deze fijne plek.  

W
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Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Caroline Kamperman. Sinds 1 januari 2020 ben ik                           
werkzaam op de Emiliusschool in klas AB2 op dinsdag en vrijdag.                                               
Hiervoor werkte ik op de Berkenschutse in Heeze. 

Ik ben getrouwd en woon samen met mijn man en dochter van 19                   
in Maarheeze. Voor de zomervakantie verhuizen we naar noord -                             
Eindhoven. Onze zoon van 23 woont al op zichzelf in Eindhoven. 

We hebben een Schotse Collie als huisdier en daar wandel ik                                        
veel mee in het bos. 

Mijn hobby’s zijn vooral creatieve bezigheden zoals tassen van                                   
leer maken, kleding naaien en kaarten maken. 

Ik heb het erg naar mijn zin op de Emiliusschool en ik hoop dat                                       
ik nog vele jaren met plezier mag blijven werken. 

Groetjes, Caroline 

 

Hallo allemaal! 

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Inge Maassen en sinds september               
leerkracht op de Emiliusschool. Momenteel sta ik in twee klassen: BC2               
op woensdag en de nieuwe klas ABC1 op maandag en donderdag.  

Ik ben getrouwd met Maurice en heb twee dochters: Laura en Marjolein.                
Ik wandel graag in de natuur met onze hond Kyran.                                                
Daarnaast vind ik het heerlijk om te lezen, koken, 
knutselen, liedjes zingen, spelletjes te spelen en           
te werken in de tuin.  

 

 

Hoi allemaal,  

Ik zal me even voorstellen als nieuwe medewerker van de Emiliusschool.  

Ik ben Marieke Janssen en ik ben 41 jaar. Ik ben al enkele jaren met veel plezier werkzaam                
op school via SWZ. Er was voor mij dan ook geen twijfel om te solliciteren op de functie van 
zorgassistenten toen deze vacature open kwam te staan.                                                                          
Gelukkig ben ik aangenomen en ben ik nu een echte Emiliaan..  

Ik hoop nog vele jaren werkzaam te blijven op deze school met leuke collega's.  

W
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Na de PABO heb ik verschillende opleidingen      
gedaan, onder andere master SEN en autisme-
specialisatie. Ik werk al jaren met veel plezier in 
het speciaal onderwijs en heb bewust gekozen                                                                 
voor de Emiliusschool.                                                                     
Ik geniet van het werk hier op school met alle    
kinderen en collega’s en hoop hier nog jaren te 
blijven. 

Groetjes van Inge 

 

 

Hallo Allemaal, 

Binnenkort ga ik als klassenassistente werken op de Emiliusschool, 
waar ik heel erg naar uitkijk. 

Mijn naam is Renee van Dijk en ik ben 27 jaar. Ik ben moeder van twee 
kleine kindjes en ik ben afgestudeerd als sociaal cultureel werkster.                      
Ik heb 7 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt op een woongroep en 
als activiteitenbegeleidster. 

Verder ben ik een creatief persoon en houd ik van muziek maken en 
gezelligheid.  

Ik kijk erg uit naar mijn werkzaamheden binnen de school.                                    
Hopelijk komen we elkaar snel tegen op de Emiliusschool om kennis                  
te maken, in deze spannende tijd. 

Groetjes, Renée van Dijk 
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Leerlingen bakken en knutselen voor Ghana 

 Op 17 december jl. was het dan eindelijk zover. Na maanden van werken,    
knutselen en bakken was daar de bekende en sfeervolle kerstmarkt van  
de groepen BC4 en AB5.                                                                                                       
Veel ouders, grootouders, leerkrachten, vrienden en kennissen kwamen  
de werkstukken bewonderen én kopen. Het was een zeer geslaagde dag! 

Een gedeelte van de opbrengst van deze kerstmarkt komt ten goede aan 
het zonnepanelen project van de  

Stichting “Vrienden van Ghana-Laarbeek” 

In de week voorafgaand aan de kerstmarkt werd er door mij een presenta-
tie hierover gegeven aan beide klassen. Wat opviel was dat verschillende 
leerlingen (natuurlijk door het duurzaamheidsproject op school) heel goed 
wisten waarom zonne-energie zo belangrijk is. 

Na de kerstvakantie werd op een maandagmiddag de cheque aan mij                   
overhandigd. Wat schetst mijn verbazing er werd een bedrag van € 300 
overhandigd! Wat een geweldige opbrengst.. 

Iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan deze markt:                 
Bedankt voor dit geweldige bedrag! 

Als in het najaar de zonnepanelen geplaatst worden, zal ik een foto maken 
en deze met jullie delen. 

Lidy van der Vegt 

Voorzitter “Vrienden van Ghana-Laarbeek” 

Vrijwilliger groep BC4 

 De leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau heeft als missie om alle                       
kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de              

jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk                
jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.  

Hoe bereiken we alle kinderen? Lees verder 

Ons kwam ter 

http://geefeenprentenboekcadeau.nl
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Zwemmen is voor de bewoners van SWZ-Zonhove en de kinderen 
van de Emiliusschool in  Son en Breugel zoveel meer dan een duik 
in het water. Het is voor velen de enige manier om onbelemmerd 
en los van alle hulpmiddelen vrij te kunnen bewegen.  

De Emiliusschool beschikt over een speciaal aangepast zwembad                                                    
met alle hulpmiddelen die nodig zijn om zwemmen voor lichamelijk                                                                      
en geestelijk gehandicapten mogelijk te maken.  

Zwemclub Plons zet zich met hart en ziel in om zwemmen ook voor deze doelgroep                              
mogelijk te maken. We zijn altijd op zoek naar mensen die zwemmaatje zouden willen                           
worden en de zwemmer willen begeleiden in het water en in de kleedkamer.  

Naast de zwemmers met hun eigen vrijwilliger is er een bevoegde toezichthouder in                                
de zwemzaal aanwezig. Deze persoon zorgt voor de veiligheid in en om het zwembad,                       
houdt toezicht en bedient de zwembadliften.  

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar een:  

Gastheer/Gastvrouw                                                    
Eigenlijk gewoon iemand die er, samen met de toezichthouder, voor zorgt dat alles tijdens                    
een zwemavond op rolletjes loopt.  

Wat vragen wij?                                                                                                

Wij zoeken iemand die houdt van een gezellige en drukke werkomgeving, een type vliegende 
keep. Iemand die zwemmers ontvangt in de kleedkamers en een praatje met ze maakt. Iemand 
die er plezier in heeft om onze zwemmers daar waar nodig te helpen. Iemand die flexibel in-
speelt op dat wat nodig is op een avond; even een rolstoel op de gang zetten, een handdoek  
uit ons kantoor pakt, of na afloop de zwemmer een spekkie uit onze snoeppot geeft.                                  
Kortom iemand die de zwemmer wat extra aandacht schenkt en samen met de toezichthouder 
zorgt voor een gezellige zwemavond.  

Heb je geen ervaring in de zorg? Dat is geen enkel probleem. Kom een keer kijken...loop een 
avond mee en je zult zien dat dit echt heel leuk en dankbaar vrijwilligerswerk is.                                            
Daarnaast zullen onze zwemmers je begroeten met hun grootste glimlach.  

Hoeveel tijd gaat mij dit kosten?                                                                           

De zwemavonden waarvoor we nu hulp vragen zijn de woensdag- en de donderdagavond.                  
De zwembaddeur gaat om 18:00 uur open voor de zwemmers. Om 21:00 uur zijn alle                            
zwemmers weer vertrokken en naar huis en is alles opgeruimd.  

Kun je elke woensdag- en/of donderdagavond dan vinden we dat superfijn,                                                     
kun je om de 14 dagen dan maak je ons ook al enorm blij. 

We maken heel graag een vrijblijvende afspraak met je.                                     

Kun je zelf niet, maar ken je iemand in je omgeving die hiervoor geknipt is,                                                 
speel onze vraag dan door.  

Kijk ook eens op onze website www.zwemclubplons.nl,                                                                                     
stuur ons een mailtje via info@zwemclubplons.nl,                                                                                                 
pak je mobiel en stuur ons een berichtje of bel ons gewoon even op, 06-83989900.                                        
Het maakt niet uit hoe je contact met ons opneemt, we zitten klaar om kennis met je te maken.  

Het zwembad van de Emiliusschool waar zwemclub Plons gebruik van maakt, bevindt zich         
binnen de school aan de Nieuwstraat 72 in Son en Breugel.  
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 Wij zien je Wel presenteert aanbevelingen 
Minister kondigt vervolg Wij zien je Wel aan 
Vandaag, tijdens het congres ‘Onderweg van overleven naar leven’ van de werkgroep Wij zien je Wel, heeft voor-
zitter Ton Heerts een rapport met aanbevelingen aangeboden aan minister Hugo de Jonge (VWS). De minister 
maakte officieel bekend dat het programma Wij zien je Wel wordt voortgezet tot eind 2021 met als belangrijkste 
opdracht het borgen van wat door de werkgroep in gang is gezet. Oud-politicus en zorgbestuurder Hans Helgers 
wordt de voorzitter van de nieuwe stuurgroep Wij zien je Wel. 

In een unieke samenwerking tussen ouders, professionals en organisaties heeft de werkgroep een impuls gegeven aan 
de kwaliteit van leven voor gezinnen met een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. 

De tien aanbevelingen in het rapport benadrukken de noodzaak om kennis en expertise over deze specifieke groep 
mensen te bundelen, om verder te gaan met het vereenvoudigen van (aanvraag)procedures, met het komen tot pas-
sende respijtzorg in elke regio, en met het verlagen van drempels voor efficiënte toegang tot de juiste hulpmiddelen. 

‘We zijn trots dat we onze kinderen en gezinnen zichtbaar hebben kunnen maken en deze beweging in gang is gezet’, 
zeggen Vanessa Liem & Sarike de Zoeten (founding mothers van Stichting 2CU en lid van de werkgroep WzjW). ‘We 
hopen dit voort te kunnen zetten en de stem van ouders blijvend te laten horen.' Minister De Jonge voegt hieraan toe: 
‘De werkgroep Wij Zien Je Wel heeft gezinnen met een kind met zeer ernstige beperkingen ondersteund en een ge-
zicht gegeven. Door met hen te kijken wat nodig is. Ik ben blij dat Wij zien je Wel doorgaat. En dat we er samen aan 
kunnen bijdragen dat deze gezinnen er niet alleen voor staan.’ 

Ton Heerts (voorzitter) sluit af met: ‘Wat was het een voorrecht om met zoveel mensen te mogen spreken. Zoveel 
openheid, warmte en saamhorigheid zie ik zelden. Ik ben ervan overtuigd dat ons werk met hart en ziel zal worden 
voortgezet.’ 

  
 

Werkgroep  

Wij zien je Wel 

www.wijzienjewel.nl 
 

Wij zien je Wel gaat nieuwe fase in 
De huidige werkgroep geeft na 2,5 jaar het stokje over aan een nieuwe                        
stuurgroep, waarvan Hans Helgers de voorzitter is.                                                                                  
‘Met de stuurgroep Wij zien je Wel gaan we ons -samen met alle betrokken 
partijen- van harte inzetten voor de kwaliteit van leven van gezinnen van                          
iemand met ZEVMB.’ aldus de nieuwe voorzitter. 

De impact op gezinnen 
Op het congres werd ook de film ‘Wat je niet ziet’ gelanceerd.                                                                                                                  
Deze korte film laat zien wat de impact is van een kind met ZEVMB op                            
het hele gezin. Ook geeft de film voorlichting over ZEVMB.                                                                                            
Daarnaast is het e-zine ‘Wij zien je Wel in beweging’ gepresenteerd met                     
persoonlijke verhalen van verschillende mensen uit de praktijk:                                                    
ouders, professionals, organisaties en instanties vertellen over samen                           
zoeken naar passende oplossingen. 

Rapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ 
Film ‘Wat je niet ziet’ 
E-zine ‘Wij zien je Wel in beweging’ 

Kassa - 21 maart 2020 : https://youtu.be/_tGXTBFv5Rg  

http://www.wijzienjewel.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wijzienjewel.nl%2F&data=01%7C01%7C%7C3d13ec06508e49db5fc508d7cb14205e%7C68ababd9540447c39acea0a8dd60d2c5%7C1&sdata=szjS%2FNPzSUBd6dHae7UsRZnUXET%2FXNoGF4MeYqqUTPQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wijzienjewel.nl%2Fproducten%2Frapport-onderweg-van-overleven-naar-leven&data=01%7C01%7C%7C3d13ec06508e49db5fc508d7cb14205e%7C68ababd9540447c39acea0a8dd60d2c5%7C1&sdata=qq8dFnWrSSVqaH%2Flmob
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wijzienjewel.nl%2Fproducten%2Fkorte-film-wat-je-niet-ziet&data=01%7C01%7C%7C3d13ec06508e49db5fc508d7cb14205e%7C68ababd9540447c39acea0a8dd60d2c5%7C1&sdata=LkUM%2BcxcFq01nZjpOq5DMu3oua78Rs%2B
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvanoverlevennaarleven.wijzienjewel.nl%2F&data=01%7C01%7C%7C3d13ec06508e49db5fc508d7cb14205e%7C68ababd9540447c39acea0a8dd60d2c5%7C1&sdata=tw1uH6dbZ166p93k2hOs%2Be8OTG9Mva3JF9OqFjSJccI%3D&reserve
https://youtu.be/_tGXTBFv5Rg


Heeft u onze nieuwe schoolgids al gezien? 

En wie regelmatig onze website bezoekt 
weet het vast al wel, maar ook ons                                   
vakantierooster voor het volgende                           

schooljaar kunt u daar al inzien.                                                      

  

  

  

  

  

  

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 fijne Paasdagen toe 

 Agenda 

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

