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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De vorige oudernieuwsbrief dateert alweer van 
de herfst. Door de droevige gebeurtenissen in 
december hadden we toen besloten geen 
nieuwsbrief uit te brengen; er is toen een                       
in memoriam op onze website geplaatst. 
 
Corona & Open blijven 
Inmiddels zien we onszelf al ruim een jaar              
geconfronteerd met de Coronapandemie en 
hoewel het einde in zicht lijkt dankzij het                    
vaccinatieprogramma, is het nog niet voorbij.                        
Op het moment van schrijven, liggen de dage-
lijkse besmettingscijfers van het RIVM nog erg 
hoog en geven maar mondjesmaat hoop op 
versoepelingen. De Emiliusschool prijst zichzelf 
gelukkig dat groot leed ons tot nu toe bespaard 
is gebleven. We hebben nog maar een paar 
keer een klas moeten sluiten en wat de perso-
nele bezetting betreft, is het nog steeds gelukt 
om een oplossing te vinden voor zieke of in 
quarantaine verblijvende collega’s. Om ons 
heen horen we ook andere verhalen; uitbraken 
op scholen, lerarentekort en heel dichtbij: de 
basisschool naast het terrein van Zonhove 
moest daarom zelfs in zijn geheel weer sluiten. 
Wat mij betreft een compliment aan allen: zowel 
aan de collega’s als aan u. Door met elkaar 
voorzichtig en alert te blijven, lukt het op deze 
manier. 
‘Deze manier’ betekent ook dat ons VSO nog 
steeds slechts in cohorten open is. In het VSO 
gelden immers strengere richtlijnen dan in het 
SO. Zoals het nu is ingericht (hybride onderwijs) 
blijkt het beheersbaar.                                                   
Het is voortdurend balanceren op een dunne 
scheidslijn tussen te veel of te weinig risico’s 
nemen. Het management zal ook de tijd tot de 
zomer bekijken wat verantwoord haalbaar is,  
nu het einde van de crisis in zicht lijkt te komen. 
Ons doel is in ieder geval: de school verant-
woord open houden; geen klassen naar huis. 
Tegelijkertijd vraagt dit onophoudelijk veel van 
de ouders in het VSO: hun kinderen zijn meer 
dagen thuis dan op school. We snappen ook  
dat dit, zonder concreet uitzicht op wanneer            
uw kind weer wél volledig naar school kan,  
frustreert. U zult meer nog dan een ander ver-
langen naar het moment dat het virus onder 
controle is. 

Houd 
moed 

Verantwoording 
Het jaar 2020 ligt alweer vier maanden achter 
ons. Dat betekent dat het bestuur inmiddels 
verantwoording af kan leggen over het                         
gevoerde beleid. Op onze website vindt u het 
Jaarverslag (Bestuursverslag + Jaarrekening) 
over 2020. Beide documenten zijn reeds goed-
gekeurd door de Raad van Toezicht.                          
Overigens, als u daar toch kijkt, neemt u dan 
ook eens kennis van onze geheel nieuwe                  
Managementanalyse over 2019-2020. Dit geeft 
u inzicht in welke aspecten onze schoolorgani-
satie voortdurend een vinger aan de pols houdt. 
Naast verantwoording op papier, moet een 
school zich ook in de praktijk kunnen verant-
woorden. Die controletaak ligt bij de Inspectie 
van het Onderwijs. Na de kerstvakantie kreeg ik 
van onze contactinspecteur van de Inspectie 
van het Onderwijs het verzoek tot deelname 
aan een verkennend onderzoek naar de kwali-
teit van afstands- en hybride onderwijs. De in-
specteur heeft een hele dag digitaal meegeke-
ken met online bijeenkomsten in diverse klas-
sen en gesprekken gevoerd met betrokkenen. 
In het bestuursgesprek met de inspecteur sprak 
de inspecteur veel waardering uit voor de in-
spanningen die voor onze doelgroep verricht 
worden om onderwijs op afstand vorm te geven. 
Ik ben er trots op dat de Emiliusschool op diver-
se vlakken verantwoording aflegt over de kwali-
teit van ons onderwijs. De volgende uitdaging 
die voor ons ligt, is te bekijken hoe we het               
Nationaal Programma Onderwijs vorm gaan 
geven op de Emiliusschool. 
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Nieuwe bestuurder 
De Raad van Toezicht gaat over de samenstelling 
van het bestuur. Voor de permanente invulling van 
de functie directeur-bestuurder van de Emiliusschool 
is inmiddels een werving- en selectieprocedure  
afgerond. De Medezeggenschapsraad heeft hierin 
ook een rol gespeeld. Met genoegen kan ik u hier 
melden dat Martin Heeffer per 1 juli 2021 de nieuwe 
bestuurder van de Emiliusschool zal zijn. Onder aan 
deze pagina stelt hij zich aan u voor. 
 
Naast een nieuwe bestuurder, zijn ter ondersteuning 
van met name de administratie en schoolleiding, 
een Office Manager (Linda Swinkels) en                                                         
HR-adviseur (Elmi van Boxtel) aangenomen.  
Als u contact opneemt met de school per telefoon  
of e-mail, is de kans groot dat dit vanaf deze maand 
met Linda zal zijn. Linda, Elmi en ook onze nieuwe 
invaller Kees stellen zich verderop in deze nieuws-
brief aan u voor. 
 
Ondanks alle extra zorg(en), wens ik iedereen  een 
fijne meivakantie toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin Grotentraast 

Van de directie 

 Beste ouders en verzorgers, 
 
Graag wil ik me via deze nieuwsbrief nader aan u 
voorstellen. Mijn naam is Martin Heeffer, woonachtig 
in Meijerijstad, Sint-Oedenrode en ben 55 jaar.                                                                  
Vanaf 1 juli ben ik de nieuwe directeur-bestuurder 
van de Emiliusschool. Starten op de Emiliusschool 
voelt voor mij een beetje als thuiskomen. Dit komt 
omdat ik twintig jaar geleden als leerkracht en onder-
wijskundig beleidsmedewerker werkzaam ben ge-
weest op Mytylschool Gabriel te ’s-Hertogenbosch, 
een school voor Mytyl- en Tyltylonderwijs. En nu ga 
ik me opnieuw verbinden aan deze doelgroep om 
samen met u en het team kwalitatief goed en heden-
daags onderwijs te verzorgen. 
 
De bedoeling van onderwijs is iedere vorm van 
emancipatie te bevorderen. Voor mij betekent dit              
bij alles waar het kan ‘leer mij het zelf te doen’ als 
uitgangspunt te nemen. Een element dat ik ruim                  
30 jaar geleden als startende leerkracht, maar ook 
nu als voorzittend-directeur SO-SBO in Breda bena-
druk. Wanneer het ons als team lukt om het welbevinden en betrokkenheid bij het kind te ver-
sterken, hebben we een ingang om eigenaarschap te vergroten en daarmee de ontwikkeling te 
stimuleren. Ik heb er veel zin in om samen met de collega’s het onderwijs hierin te laten groeien. 
 

In mijn vrije tijd sport ik graag en geef ik volleybaltraining. Daarnaast heb ik twee honden waar-

mee ik vaak in de bossen ga wandelen. 

 

Ik hoop dat we elkaar spoedig mogen ontmoeten in deze bijzondere tijd. 

Voor nu wens ik iedereen een fijne meivakantie toe en zien we elkaar aan het einde van het 

schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martin Heeffer 

Martin Heeffer nieuwe directeur/bestuurder 

Foto collega Nop 



 

  

 

 

P A G I N A  3  

Hallo allemaal, 
 
Sinds het nieuwe jaar mag ik mij lid van de MR noemen. Ik heb de 
positie van Anke overgenomen. Samen met de andere MR leden 
en Edwin hebben we al verschillende vergaderingen gehad.  
 
Er komen verschillende onderwerpen voorbij, zo worden we bij-
voorbeeld steeds betrokken bij de huidige corona maatregelen en 
hoe de school hier mee omgaat. Er komt ontzettend veel bij kijken 
en het kost me nog wat tijd om dit allemaal eigen te maken, maar 
dat komt vast goed. Ik vind het in ieder geval erg interessant en de 
samenwerking met de mede MR leden is heel prettig!  
 
Vriendelijke groet, 
Loesje Snijder 

Wajong vanaf 18 jaar 
 
In de MR zitten we met 3 ouder leden. In één van de vergaderingen kwam de Wajong 
regeling ter sprake. Op dat moment bleek het uitwisselen van onderlinge ervaringen van 
een mooie toegevoegde waarde. Zeker nu we geen fysieke ouderavonden hebben op 
dit moment worden contact momenten met ouders onderling gemist.  
 
Hierbij aandacht voor de verandering van regelgeving m.b.t. de Wajong. Per september 
2020 is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een Wajong uitkering. Tot dat 
moment waren studerende jongeren uitgesloten.  
 
De aanvraag kan worden gedaan via het UWV.                                                                                             
Het UWV beoordeeld het arbeidsvermogen.  
Het UWV beoordeelt of iemand mogelijkheden heeft om te werken. Dit heet arbeidsver-
mogen. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt of iemand ondersteuning bij werk en 
inkomen kan krijgen van UWV of van de gemeente. 
 
Iemand heeft arbeidsvermogen als hij/zij: 

• misschien niet alle taken die bij een baan in een arbeidsorganisatie horen kan 
uitvoeren, maar wel een deel daarvan én 

• basale werknemersvaardigheden heeft, d.w.z. zich aan afspraken kan houden én 

• een uur aaneengesloten zonder begeleiding kan werken én 

• vier uur per dag belastbaar is. 
 
Als er geconstateerd is dat je kind nooit kan werken (duurzaam geen arbeidsvermogen), 
dan komt hij of zij in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Dit is: 

• 75% van het Wettelijk minimumloon 
 
Na de aanvraag krijgt je kind uitnodigingen voor gesprekken met medewerkers van het 
UWV, zoals de verzekeringsarts. Daarna krijgt hij een brief met daarin de beslissing over 
de aanvraag. 
 
Als bronnen zijn gebruikt de sites van UWV en Sien.                                                                                 
Sien is een advies gevende stichting is, waar veel informatie staat voor mensen met een 
verstandelijke beperking, waaronder dus de Wajong regeling.  

• UWV.nl 

• Sien.nl (voor leden)  
 
 
Namens de oudergeleding in de MR 
Peter de Klerk 

https://www.sien.nl/?gclid=EAIaIQobChMIoav2tZnp7wIVw0iRBR3bNQpgEAAYASAAEgKE2_D_BwE
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Smakelijk  

Koningsontbijt! 

En ook het Koningsontbijt ging eigen-
lijk niet door. Dit vonden we toch wel 

heel jammer en daarom gingen de 
leerlingen nu in hun eigen klas en     
eigen bubbel toch genieten van een 

lekker en gezellig ontbijtje. Deze vond 
plaats op maandag 26 april en vrijdag 
30 april. Twee dagen omdat het VSO 

niet de hele week op school komt.                                                                                            
Zo konden we toch met z’n allen toch 
noch op een leuke, feestelijke manier 
bezig zijn met het feestje van onze 
Koning!! 

De afgelopen twee weken hebben                   
we ons in de gymzaal bezig gehouden 

met het thema: “De Koningsspelen”.                                                                             
Op 27 april is Koning Willem-
Alexander jarig  en vorige jaren                       

hielden we dan de Koningsspelen, 
schoolbreed. Helaas gaat dat dit jaar 
weer niet door i.v.m. Corona. Maar we 

wilden het toch niet zomaar voorbij 
laten gaan dus hadden we allerlei 
spelletjes in de gymzaal klaargezet 

rondom het thema. Er zijn al veel klas-
sen die in oranje kleding de spelletjes 
gespeeld hebben.  

Koningsspelen & Koningsontbijt 
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AB2  

Fietsen in de reparatie 

We hebben alle fietsen op school       
gecontroleerd. De fietsen die het niet 
meer waard waren hebben we afgevoerd 
en de fietsen die overbleven hebben we 
veilig gemaakt d.m.v.: 

• nieuwe spatschermen, 

• kettingkasten aangepast 

• alles gecontroleerd op werking!  

De fietsen worden alweer volop gebruikt! 
 

Groeten de conciërges 

Na de carnavalsvakantie zijn we in AB2 gestart met een nieuw thema: Eet smakelijk!                                        
 

We zijn begonnen met het samen inrichten van een restaurant op de gang. Welke apparaten                      
heb je allemaal in een restaurant? Wat heb je nodig om gerechten te kunnen koken?  
 

En natuurlijk staat er ook een tafel waar je aan kunt eten. Want wat komt er 
een hoop kijken bij het dekken van de tafel. Alles moet netjes staan, er moet 
genoeg zijn voor iedereen. Maar je moet ook het bestek aan de goede kant 
van het bord leggen en heel belangrijk, het goede bestek neerleggen. Want 
is de lepel voor de soep of voor het toetje?  
 

We hebben een grote bestekkoffer in de klas en daar kun je heel leuke din-
gen meedoen. Als eerste moesten we natuurlijk weten waar alles voor was, 
dus dit zijn we gaan uitzoeken. Zo lag er een vismes in, maar ook een taart-
schep. Je kunt natuurlijk ook alles netjes sorteren en van groot naar klein 
leggen. Ook hebben we het bestek voor – naast – onder en op iets gelegd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natuurlijk hebben we het bij het thema “eet smakelijk” ook over allerlei verschillende soorten eten. 
Wat is bijvoorbeeld groenten en wat is fruit? En we hebben lekkere lasagne gemaakt, daarbij   
vroegen we ook af hoe dat kleine “worstjesvlees” nu eigenlijk echt heet (gehakt).  
De komende weken werken we nog verder aan het thema. 
 
Groetjes van iedereen uit AB2  
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CD3 

 

 

Op dit moment zijn wij in klas CD3 aan het werken met het thema: Dit ben ik / zintuigen 

Hartelijke groet van ons allen uit CD3. 

Natuurlijk kijken we ook naar ons zelf in de spiegel en maken we ook een spiegeltje. 

In de klas is er een themadeur met een echte meetlat. Daarop kijken we hoe groot  we al zijn, want wat 
wordt iedereen toch groot ineens in CD3. 

Ook hebben we de Ik-koffer,                  
dan leren we onze zintuigen kennen.                                                                                          
We luisteren naar belletjes, ruiken een 
kaars en mogen ook iets lekkers                    
proeven. 

We leren ons zelf kennen door aan een draaischijf te draaien en               
dan de lichaamsdelen in te kleuren en te voelen waar die zitten. 



En na al dit harde werken gaan we lekker spelen 

in de gymzaal.  
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Lente in klas CD4 

Actief in klas CD4 
Wij vinden het super leuk om liedjes te zingen,                                                      
we zingen ongeveer de hele dag door! 
Twee emmertjes waterhalen en natuurlijk lekker kliederen met water. 
Of cowboy Billie boem en dan zetten we een stoere hoed op. 

Elke week worden  
er ook mooie                
kunstwerken                
gemaakt.                          
Lekker met verf                   
aan de gang om              
een mooi kunstwerk 
te maken.  

 Lente in CD4 

De lente komt er aan. 

Ook bij ons in de klas. 

We lezen het boek: Dottie’s eieren. 

Er komen jonge kuikentjes uit de eieren. 

We lezen: Rupsje Nooitgenoeg. 

De rups wordt een mooie vlinder. 

We knutselen eieren en kippen, rupsen en vlinders. 

De bloemen in de klas gaan weer bloeien. 

De lente komt er aan.  



 

Wij hebben pannenkoeken gebakken in de klas. Allemaal hebben we wat meel in de bak  

gedaan, wat was dat leuk en spannend om te doen.                                                                            

Onze juf heeft er water bij gedaan en wij mochten op de rode knop drukken om de mixer                      

aan te zetten. Wat gek was dat.  

Daarna heeft Danny lekker pannenkoeken gebakken en hebben Paula en Pleun deze aan 

ons gegeven. Wat hebben wij heerlijk lopen smullen. 
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Pannenkoeken bakken in klas CD1 
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Eindelijk was het zover, de stemmen zijn geteld!  
De uitslag was als volgt: 

 Partij de Roos: 28 stemmen 
 Partij Maan: 42 stemmen 
Partij Maan is dus de winnaar geworden van deze verkiezingen. 
Iedereen heel erg bedankt voor het uitbrengen van je stem! 

Verkiezingen in klas AB5 

 

EN DE WINNAAR IS 

De afgelopen weken zijn wij in klas AB5 bezig geweest met het thema verkiezingen.                                          
Om wat beter te kunnen begrijpen hoe de politiek werkt hadden de leerlingen zelf twee partijen 
opgericht en waren er verkiezingsposters gemaakt en sterke partijprogramma’s opgesteld.   
Vanwege de coronamaatregelen, konden we niet de school in om campagne te voeren maar 
stonden de lijsttrekkers de kiezers via de mail of telefonisch te woord.   
 
Om ook het stemmen corona-proof en milieuvriendelijk te laten verlopen hadden de partijen er 
gezamenlijk voor gekozen om geen stembiljetten te verspreiden. Om een stem uit te brengen 
volstond het om een briefje met daarop ofwel ‘Partij Maan’ ofwel ‘Partij de Roos’ geschreven in     
de stembus te doen. Wij vertrouwden op de eerlijkheid van de stemmers.    

Politiek 

Wij klas AB5 hebben gepraat over de 

verkiezingen 

Toen hadden wij over partijen gepraat 

zo als de VVD 

Groenlinks D66 

En toen hadden wij zelf bedacht om  

zelf een partij op te richten 

en wij heten  

partij maan en partij de roos  

en wij vinden dat iedereen gelijk                      

behandeld moet worden  

en dat veiligheid voor alles gaat 
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Buitenklas & lente 

Officieel is het lente. Maar Maart roert zijn staart en April doet wat ie 
wil…. Dat hebben we gemerkt: Mooie dagen met zon maar ook flin-
ke sneeuw- en hagelbuien. 
 
Toch hebben we op de gang een gevulde kast met materialen neer-
gezet om buiten aan de slag te gaan. Met Pasen werden er speur-
tochten uitgezet: “zoek de eieren op het terrein”. Onze leerlingen 
mochten eieren matchen, zoeken en voelen.                                   
Ook de kuikentjes waren lekker zacht. Bij sommige klassen kwam     
de paashaas langs met een traktatie. 
 
In het voorjaar is het tijd om te zaaien. Tuinkers, tomaten of bloe-
men. In zelfgemaakte bakjes van petflessen of melkpakken doen we 
potgrond. Voel maar en ervaar het maar!  En het ruikt ook nog! 
Daarna het zaaigoed erin, water geven en….afwachten. Hopelijk 
hebben we over een poosje mooie plantjes om van te genieten. 
 
Op naar het goede weer met meer buitenactiviteiten, want buiten zijn 
levert weer mooie nieuwe ervaringen op! 
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MOPPEREEND (emoties) 

BLIJ 

BOOS  BANG HUILEN/VERDRIETIG 

LACHEN BOOS (kindgebaar) 

Klik hier voor het liedje Klik hier voor het verhaaltje 

https://www.youtube.com/watch?v=pwnh0HJUyzs
https://www.youtube.com/watch?v=UD2wqDgZrBQ&t=27s
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 Hallo allemaal, 
 
Bij dezen wil ik me even aan u voorstellen: Mijn naam is Kees Smeulders,    
27 jaar en woonachtig in Nuenen. 
Sinds een paar maanden ben ik aangesteld als Onderwijs-/ Klassenassistent 
op de Emiliusschool. In 2019 heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan 
bij Variva edu-opleidingen. 
 
In mijn vrije tijd maak ik graag een wandeling, ben ik veel bezig in de tuin of 
sleutel ik aan een auto.  
 
Sinds de korte tijd dat ik op de Emiliusschool werk heb ik al wel gemerkt dat 
er een fijne en gemoedelijke sfeer hangt. De doelgroep is wel helemaal 
nieuw voor mij maar tot nu toe bevalt het werk me heel goed.                                                                               
Op dit moment werk ik nog als oproepkracht maar ik hoop snel een meeruren                                        
contract te krijgen. 
 
Als het allemaal weer mag dan zul je me misschien weleens zien lopen door de gangen en 
maak dan gerust een praatje. 
 
Vriendelijke groet Kees 

Hallo! 
 
Met veel enthousiasme start ik op 1 mei a.s. op de Emiliusschool binnen   
de functie van sr. HR Adviseur. Vanaf het moment dat ik ben afgestudeerd 
aan de Academie Mens en Arbeid in Tilburg heb ik gewerkt als P&O                  
professional. Bijna 23 jaar aaneengesloten in de onderwijssector.                              
In loondienst én als zelfstandige, in het beroepsonderwijs, het primair onder-
wijs en het speciaal onderwijs.                                                                                     
Ik heb in verschillende organisaties in verschillende rollen meegewerkt aan 
uiteenlopende HR-projecten en nu mag ik al mijn kennis en (levens)ervaring 
inzetten op de Emiliusschool.   
 
Mijn primaire opdracht is het adviseren van het bestuur, de directie en leidinggevenden van de 
school ten aanzien van het ontwikkelen, opstellen en uitvoeren van het personeelsbeleid, per-
soneelsinstrumenten en personeelsprocessen en cao- en rechtspositionele aangelegenheden 
van de medewerkers van de school.  
 
Ik hoop dat mijn inzet indirect zal bijdragen aan de missie van de school; 'Worden wie je bent'.  
 
Ik heb er zin in!  
Elmi van Boxtel 

Beste dames en heren, 
 
Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Linda Swinkels, 36 jaar en per 1 april 
begonnen als Office manager op de Emiliusschool. Ik ondersteun de 
directie en stuur de administratie aan.                                                                        
Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik aanwezig.     
 
Samen met mijn gezin woon ik in Beek en Donk. Ik ben getrouwd met 
Paul en we hebben drie kinderen, twee jongens: Sjoerd (6) en Siem (4) 
en een dochter Julia (1). In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen of fietsen 
met mijn gezin. Ook hebben we nog veel werk te verrichten om ons huis 
en de tuin helemaal naar onze zin te maken.  
 
Ik ben nieuwsgierig naar de Emiliusschool en hoop onze leerlingen en u, 
de ouders, snel te leren kennen.  
 
Hartelijke groet, Linda Swinkels 
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De Pen 



 

  

 

 
Spetterend personeelsfeest 

Elk jaar organiseert de feestcommissie van de   
Emiliusschool een personeelsfeest op school voor 
het gehele personeel. Gezellig onderling samen zijn 
met de collega’s. 
Hoe ga je collega’s entertainen op afstand, met de 
huidige maatregelen, en zorgen dat het toegankelijk 
is voor het hele team. Foolen Light en Audio in Son 
en Breugel hebben we gevraagd naar de mogelijk-
heden en ingehuurd voor de livestream. 
Het thema was er….Let’s get digital ! 
 

Na vele uren overleg van de feestcommissie kwa-
men de bekende figuren van school van de muren. 
Verkleed als Emiel, Woesie, Wawillie en Dinky ging 
de feestcommissie in de vakantie een dag door de 
school. Allerlei foto’s, filmpjes en optredens werden 
er door hun gemaakt en later gemonteerd en wer-
den er teksten en muziek onder gezet.                                    
De uitnodiging en instructies met een teaser filmpje 
werden verstuurd naar het personeel. 
100 Emiel party tasjes werden gevuld met lekkere 
drankjes, hapjes, recepten, leuke selfie opdrachten 
en bingokaarten en opgehaald door het personeel. 
Het Emilius personeelsfeest 2021                                                       
‘Let’s get digital’ ging op 12 maart LIVE de lucht in ! 
Alle collega’s konden vanuit hun huis inloggen via 
een link. Er werd massaal ingelogd ! 
 

De avond werd, door de feestcommissie, live                   
gepresenteerd vanaf een gezellig podium. 
Alle filmpjes en foto’s kwamen in beeld en ook de 
meerkeuze kennisquizvragen en een muziekbingo.  
De gezelligheid vanuit ieders huiskamer kon te zien 
zijn via ingestuurde selfies van collega’s. 
Dan was er, wat een geheime verrassing was, ook 
onze live-reporter collega. 
Hij ging op pad met een cameraman van het bedrijf 
Foolen en stond bij enkele collega’s, op afstand,  
aan de voordeur. Geweldig hoe ze meededen met 
opdrachten en iedereen alles live kon zien, genieten 
en meemaken. 
Het was een geweldige, gevarieerde avond in de 
studio voor de feestcommissie en online thuis voor 
de collega’s!  

L
e
t’s ge

t d
igital 

Door iedereen is er op deze avond enthousiast samen gewerkt aan gezelligheid, saamhorigheid en de              
onderlinge betrokkenheid van ons Emiliusteam.  
 

De feestcommissie, Heleen, Ynske, Alexandra, Ine T., Freddy en Antoinette W. 

FEESTCOMMISSIE BEDANKT                     
HET WAS GEWELDIG! 

P A G I N A  1 4  



                         

 

P A G I N A  1 5  

Ons kwam ter  

Stichting MeeDoen Son en Breugel is er voor iedereen van 6 tot ± 30 jaar, die niet gemakkelijk aansluiting vindt bij                                 
het reguliere vrijetijdsaanbod in het dorp. Dit kan zijn omdat je niet zo zelfverzekerd bent, omdat je een beperking hebt,                             
omdat je op het speciaal onderwijs zit, omdat je liever niet in een grote groep bezig bent, omdat je niet zo goed bent in                         
bewegen of omdat …  
Wij organiseren maandelijks leuke vrijetijdsactiviteiten voor jou in Son en Breugel. Nu in Corona tijd zijn dat met name online 
activiteiten en thuis-knutselactiviteiten. Samen met sportverenigingen werken we aan een breed sportaanbod op maat.               
Je kunt je bij verschillende sportverenigingen aanmelden en lekker meedoen: hockey, voetbal, tennis, paardrijden en                           
verzorgen, zumba danslessen, dansmix danslessen, E-fitness, snorkelen/duiken, scouting en binnen-
kort ook waterbasketbal. 
 
Kom je uit Son en Breugel of uit een van de randgemeenten en wil je graag met ons meedoen?                                                                         
Meld je dan aan via de mail info@meedoensenb.nl.                                                                                                                            
Meer informatie vind je op onze website www.meedoensenb.nl.                                                                                                                    
Kijk ook eens in onze leuke fotoboeken Vrijetijdsactiviteiten en Sport op Maat  

Hallo! 
 

Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Carlijn van den Tillaar, 23 jaar oud en wonend in Boerdonk.                                         
Ik begin met voorstellen, maar eigenlijk ben ik niet nieuw bij SWZ. In het jaar 2019/2020 heb ik namelijk 
stage gelopen binnen Team Emiliusschool als onderdeel van mijn master Klinische Kinder- en Jeugd-  
psycholoog aan de universiteit van Tilburg. In de zomer van 2020 ben ik daarin afgestudeerd.                                  
Door corona heeft mijn stage iets langer geduurd dan gepland, waar uiteindelijk een kans uit is gekomen 
om bij SWZ te kunnen blijven. Sinds januari van dit jaar ben ik gestart als gedragskundige met als kers op 
de taart dat ik nu mijn collega mag vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Tussen het eind van mijn 
stage en de start als gedragskundige ben ik ook werkzaam geweest als begeleider op Brink 10-12.                   
Ook daar beleefde ik een hele mooie tijd. Het voelt fijn om bij SWZ te werken en daarbij mezelf te blijven 
ontwikkelen. 
 

Mijn hobby’s zijn voetballen, lezen en lekkernijen bakken. Daarnaast ben ik actief binnen Jong Nederland, 
Coöperatie Boerdonk Buitengewoon en als trainster van het meidenteam. 
  
Ik hoop ooit de opleiding te gaan volgen tot GZ-psycholoog, maar voor nu ga ik lekker aan de slag en 
zoveel mogelijk ervaring op doen. Ik weet zeker dat ik weer een hele fijne tijd tegemoet ga bij SWZ en               
de Emiliusschool. Wie weet spreken we elkaar gauw een keer! 
 

Groetjes, Carlijn van den Tillaar 
Gedragskundige 

mailto:info@meedoensenb.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.meedoensenb.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40emiliusschool.nl%7C78a738a538df4b073a7008d8eec2da75%7C68ababd9540447c39acea0a8dd60d2c5%7C0%7C0%7C637521868393733898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
http://www.meedoensenb.nl/
https://www.stichtingwigwam.nl/


Klik op de link voor het nieuwe vakantierooster 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Meivakantie   3 mei 2021 t/m 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021 t/m 26 mei 2021 

Studiedag 14 juli 2021 

Zomervakantie 26 juli 2021 t/m 27 augustus 2021 

 Website 

 Agenda 

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 meivakantie toe 

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

