
 

Van de directie 
Renovatie toiletgroepen:                             

In de herfstvakantie gaat 

het dan eindelijk van start: 

de renovatie van alle toilet-

ruimtes in het oude gedeel-

te van ons schoolgebouw. 

Voor de school staat een 

grote container van de  

aannemer die als opslag-

ruimte gaat dienen, het bouwteam komt 

regelmatig bij elkaar, de sloophamer 

gaat er op zaterdag 14 oktober in.     

Tijdens de herfstvakantie worden                         

personeelstoiletten en de toiletgroep van 

de kookklas onder handen genomen.    

De afwerking daarvan gebeurt in de   

weken ná de herfstvakantie. Daarna 

komt een eerste blok van twee toiletten 

bij de klassen aan de beurt                                                 

We houden u op de hoogte.                                                                                                    

Diefstal van lood:                                          

Enkele weken geleden werden we                 

onaangenaam verrast, toen bleek dat van 

het hele dak alle lood was gestolen/

weggenomen.                                                   

Dat gaat om 380 strekkende meter lood-

stroken op de aansluiting van wanden 

met dakbedekking. Het is uren lang werk 

geweest voor meerdere personen om het 

lood los te snijden. Het totaalgewicht van 

dat lood maakt het onmogelijk om daar 

een personenauto bij in te zetten.        

We denken daarom dat men zich voor 

heeft gedaan als werklui.                                             

Een brutaal mens…….. 

Een enorme schadepost.                                                          

Door adequaat ingrijpen kon voorkomen 

worden dat we daarna ook nog lekkages 

als restschade te verduren zouden      

krijgen.                                                                

Dat is allemaal gelukkig wel meegevallen. 

Ondertussen zijn de reparaties uitgevoerd 

en staat ons dak er weer piekfijn bij.                                                                       

En oh ja: het heeft voor de dieven geen 

zin om opnieuw langs te komen. In plaats 

van lood is er een ander materiaal met 

dezelfde functionaliteit teruggeplaatst.                                                                     
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 P A G I N A  2  Van de directie 
Ontbijt voor de taxichauffeurs:      

Naar goed gebruik organiseert de                 

Emiliusschool aan het begin van het 

schooljaar een ontbijt voor de taxi-

chauffeurs. Dat doen we niet omdat we 

denken dat ze thuis te kort komen.    

Zo’n ontbijt is een mooie gelegenheid  

om rustig met de chauffeurs in gesprek 

te gaan over de veiligheid op het terrein,                        

de vaste staanplaatsen, de gemaakte 

afspraken, enzovoort. Ook het gegeven 

dat er ook ouders zijn die zelf hun kind 

naar school brengen en ook ergens                 

moeten parkeren komt dan aan de orde. 

De boodschap is altijd dat we gewoon te 

weinig parkeervoorzieningen hebben en 

dat we er niets aan hebben om elkaar  

mopperend te bejegenen. Een vriendelijk 

woord en begrip voor elkaar helpt ons 

altijd veel beter om tot goede afspraken 

met de chauffeurs te komen.                               

De ongedwongen sfeer tijdens zo’n                    

jaarlijks ontbijt is daarvoor een goede 

‘voedingsbodem’. 

Zwembad:                                                         

Ook in dit schooljaar wordt ons zwembad 

weer volop gebruikt buiten de school-

tijden. Op woensdagmiddag is de duik-

vereniging weer te gast, op donderdag-

middag maakt een groep bewoners van 

Berkenstaete er gebruik van en dankzij 

Plons kunnen op meerdere momenten    

in de week veel (oud)-leerlingen en              

bewoners van Zonhove heerlijk                        

zwemmen. Ik ben blij dat er zo goed  

gebruik gemaakt wordt van ons                 

zwembad. 

Speelplaatsen:                                                 

De werkzaamheden aan alle speelplaat-

sen liggen ondertussen achter ons. Op 

donderdag 12 en vrijdag 13 oktober gaan 

we de speelplaatsen op feestelijke wijze 

in gebruik nemen. Er zal in ieder geval 

een mooie musical worden opgevoerd 

waarin Woesie, Wawillie, Dinkie en Emiel 

de hoofdrollen voor hun rekening nemen. 

Op vrijdag gaan we fijn buitenspelen om 

allemaal te ervaren wat een mooie                  

mogelijkheden onze speelplaatsen voor 

iedereen bieden. Een verslag van de 

feestelijkheden leest u in de volgende 

Nieuwsbrief. 

Staking op 5 oktober:                                          

Op de dag van de leraar, 5 oktober, heeft 

het primair onderwijs gestaakt. Er was 

een enorme opkomst in het Zuiderpark in 

Den Haag bij de stakingsmanifestatie. Er 

waren zo’n 60.000 collega’s uit het hele 

land op de been. Ook vanuit de Emilius-

school is een grote groep van ruim 30 

stakers naar Den Haag getogen.  

We weten ondertussen dat er nieuw budget beschikbaar komt om 

salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Laten we          

hopen dat het overleg daarover een goed resultaat zal opleveren. 

Wat ik hier nog aan toe wil voegen, is dat er vanuit de                            

Emiliusschool veel waardering is voor de wijze waarop                                  

de ouders van onze leerlingen hebben gereageerd op de                         

aangekondigde staking: ik heb van niet één ouder een negatieve 

reactie daarover gekregen.  

Chapeau ouders van de Emiliusschool!!! 

De herfstvakantie staat voor de deur. Ik wens iedereen een fijne 

week met hopelijk mooi herfstweer en we zie jullie graag weer 

terug op maandag 23 oktober. 
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Beste ouders en verzorgers 

Voor de nieuwsbrief is gevraagd of de MR elke 3 maanden iets wil schrijven. Buiten dat het 
voor de meeste mensen nogal stoffige materie is kost het best wat moeite om dat te doen. 
Wat vinden de ouders en het personeel nu interessant om te lezen? Bij deze een poging om 
toch iets te schrijven wat ons onder andere bezighoudt. 

Toevallig ging het deze week in het nieuws over een aantal zaken die met het onderwijs te 
maken hebben. Eerst uiteraard de staking en de beloning maar daarnaast ook een onder-
zoek naar het passend onderwijs. 

Uiteraard hebben we gesproken binnen de MR over de staking en de redenen om te gaan 
staken. De beloning is geen discussie want iedereen die werkt moet de beloning krijgen die 
ze verdient. Of staken nodig is om dat te bereiken is niet iets waar iedereen het mee eens is. 
Neemt niet weg dat als u dit leest de staking geweest is en we af zullen moeten wachten of 
er iemand is in Den Haag die zich er iets van aantrekt. De MR heeft geen zeggenschap over 
het recht tot staken dus het blijft bij het delen van meningen. 

Het passend onderwijs was ook een klein beetje nieuws omdat de rekenkamer een onder-
zoek had gedaan naar het passend onderwijs. Daar kwamen toch wel wat stevige conclu-
sies uit zoals de onmogelijkheid om te controleren of het geld voor het passend onderwijs 
wel bij de kinderen terecht kwam die de extra zorg nodig hebben. Omdat de Emiliusschool 
kinderen heeft in 19 regio’s was dat voor de MR 4 jaar geleden ook een zorg. Inmiddels we-
ten we dat het geld waar de Emiliusschool recht op heeft vanuit die regio’s ook daadwerke-
lijk op zijn plek is gekomen. Uiteraard is de Emiliusschool niet de enige school die recht 
heeft op een deel en weten we niet of het overal goed 
gaat. 

Als laatste zou ik u willen wijzen op het feit dat wij met 
enige regelmaat nieuwe leden nodig hebben in de MR. 
In het komende jaar hebben we voor de ouders- en 
personeelsgeleding weer een nieuw lid nodig. Mocht u 
interesse hebben om bezig te zijn met de beleidsmati-
ge zaken voor de school dan nodig ik u uit om dat te 
laten weten.                                                                          
We vergaderen een keer of 10 per jaar en daarbij komt 
de tijd die nodig is om de stukken te lezen.                            
Aanmelden kan via e-mail op mr@emiliusschool.nl                                         
of telefonisch op 06-51500055 maar dan het liefst in  
de avond. De vergaderingen van de MR zijn openbaar 
dus als u eerst een keer een vergadering bij wilt              
wonen kan dat ook. 

 

Vriendelijke groet, 

namens de medezeggenschapsraad                                                                                                         
Constant Govaard                                                                         

mailto:mr@emiliusschool.nl
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Steptember actie voor cerebrale parese  
September stond in het teken van cerebrale parese door middel van de actie 

STEPTEMBER  

Aangezien wij meerdere leerlingen op school hebben met cerebrale parese                       

vonden wij dit een leuke uitdaging. 

Met 8 teams hebben we meegedaan. Ieder team bestond uit vier                           

personen. Van 4 september tot en met 1 oktober was het de bedoeling dat                   

ieder teamlid 10.000 stappen per dag zet                                                                                 

(lopen fietsen en skaten werden omgerekend naar stappen). 

Uiteraard was het ook de                               

bedoeling dat er geld opgehaald 

werd door sponsoring.                                  

Dat resulteerde in 2116,- euro!                            

Iedereen die hieraan heeft                       

bijgedragen: Bedankt!  

Op deze wijze hebben we stappen gezet in onderzoek en in de onder-

steuning van kinderen en volwassenen met cerebrale parese.                                                        

Bovendien zijn we zelf meer gaan bewegen om dagelijks de 10.000                      

stappen te halen.  

 

 

 

Graag willen wij in deze nieuwsbrief alle mensen, bedrijven en verenigingen bedanken die het mogelijk  
gemaakt hebben dat we ook in 2017 weer kunnen blijven paardrijden als onderdeel van de fysiotherapie. 
Het leek er even op dat dit moeilijk zou worden door aangekondigde bezuinigingen. Maar wij hadden van  
te voren niet gedacht dat er zoveel warme reacties en gulle giften zouden volgen op onze oproep voor   
ondersteuning bij ons werk met de paarden.

We hebben meegedaan met de actie van de ING “Help Nederland vooruit”. Hierbij hebben we de hoofd-

prijs van onze regio binnengehaald dankzij iedereen die op ons gestemd heeft. Bedankt!! We hadden zelfs 

bijna de meeste stemmen van heel Nederland behaald. Ook de Lionsclub heeft zich bijzonder voor ons  

ingezet, financieel en zeker ook met goede adviezen. Daarnaast hebben we een grote donatie gekregen 

van Stichting Borro en Restaurant 1910 uit Eindhoven.                                                                                        

Ook heel veel dank voor de ondersteuning en spontane acties vanuit familieleden van onze ruiters en onze 

vrijwilligers.                                                          

Dhr. H. van de Moosdijk bedanken we voor   

medisch advies en ondersteuning voor Silke, 

onze pony die met allerlei kwalen kampte     

maar nu gelukkig weer gezond is. 

We blijven zoeken naar ondersteuning, dus 

mocht u op zoek zijn naar een goed doel waar 

het geld direct ten goede komt aan het paard-

rijden, vraagt u ons dan om meer informatie. 

En wilt u komen kijken dan bent u altijd                   

welkom op maandag- en donderdagochtend bij 

pensionstal van Osch in Breugel.                               

(wel even contact opnemen van te voren met 

088799-8886). 

Therapeutisch paardrijden SWZ 
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Koken/ bakken en het eten verkopen  

Op donderdagochtend is het in AB4 altijd een drukte van jewelste. 

Op deze ochtend koken/ bakken/ maken we iedere week voor de 

leerkrachten weer iets lekkers klaar. 

Een week van te voren wordt er op de deur van de personeelskamer een briefje      

gehangen, waarop de leerkrachten kunnen inschrijven voor het lekkers, wat AB4         

de week erop gaat maken. Elke week proberen we iets anders klaar te maken.                              

Zo hebben we al een keertje tomatensoep gekookt, cake gebakken, een broodje                      

eiersalade gemaakt en wraps gemaakt en alles wordt verkocht door onze                                    

hardwerkende koks.  

We beginnen met het halen van de boodschappen in de winkel; iedere week mag er 

weer iemand anders mee. Ook wordt er allerlei keukengerei uit de keuken gehaald 

door iemand. De juf heeft voor alles lijstjes gemaakt, zodat we precies weten wat we 

nodig hebben en we weten wie er aan de beurt is. 

De andere kinderen bespreken ondertussen in de klas dan, hoeveel er betaald moet 

worden voor het gerecht, dat er klaargemaakt wordt. Hoe kan er betaald worden?  

Welke muntjes hebben we hiervoor nodig? Wat als er met teveel geld betaald wordt? 

Enz.                                                                                                                    

Als de boodschappen er zijn, bekijken we het recept dat de juf heeft uitgewerkt en 

gaan we aan de slag. We moeten zorgen dat alles op tijd af is om de juffen en                           

meesters ons lekkere eten te verkopen. Mocht er iemand vergeten zijn, dat hij/zij                  

besteld heeft, dan gaan we bellen. Juf…/ Meester… kom je nog je bestelde eten                              

ophalen anders wordt het koud?                                                                                            

Als we genoeg gespaard hebben, gaan we bij de Komeet iets lekkers eten. 

Elke week is het weer feest in de klas, omdat we het koken zo leuk vinden. Zoals jullie 

op de foto’s kunnen zien, wordt er deze keer hard gewerkt aan het maken van wraps. 

S
m

a
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te
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Groetjes  

AB4 



P A G I N A  7  Even voorstellen: onze gym-stagiaires   

Gratis afhalen                                          

speciale rolstoelfiets. 

Geschikt voor een kind tot                   

ongeveer 10 jaar,                                       

120 cm en 25 kg.                                                          

Voor nadere informatie kunt u 

bellen naar telefoonnummer: 

0499-423681  

 
Beste ouders en verzorgers,  

Ik zal mijzelf even voorstellen.  

Mijn naam is Maikel Brands en ik kom het    

komende jaar stagelopen in de gymzaal.       

Dit doe ik in het kader van mijn opleiding   

Fontys ALO (academie lichamelijke opvoeding) 

in Eindhoven.  

Ik kom uit Berghem en ben 23 jaar oud.                 

Voordat ik begon met de opleiding ALO heb ik 

al een eerdere opleiding gedaan als Sport & 

Bewegingscoördinator op het Koning Willem 1 

College in Den-Bosch. Ik heb hierdoor al op 

verschillende scholen stage gelopen.  

Momenteel zit ik in het 4e leerjaar van de ALO 

en hoop ik aan het einde van dit schooljaar 

mijn diploma in ontvangst te mogen nemen. 

Het eerste half jaar zal ik elke maandag de 

gymlessen verzorgen. Vanaf februari 2018 zal 

ik op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

aanwezig zijn en de lessen mede verzorgen.  

Het lijkt mijn ontzettend leuk om op deze school stage te gaan lopen.                             

Zelf hoop ik hier dan ook veel te leren en tevens hoop ik ook dat de leerlingen 

veel van mijn zullen leren.  

 
Mijn naam is Marco van Gerwen en ik ben 22 jaar.  

Ik zit op ROC de Leijgraaf in Veghel.                   

Twee jaar geleden heb ik ook al een jaartje stage 

gelopen op de Emiliusschool. Toen op de dinsdag 

en woensdag onder begeleiding van gymleerkracht 

Rian. Een leerzame periode. Dit schooljaar loop ik 

opnieuw stage op de Emiliusschool maar  nu op 

maandag en vrijdag onder begeleiding van gym-

leerkracht Yvonne. Ik hoop weer veel te    mogen 

leren tijdens deze stage en tevens mijn examen-

jaar goed af te ronden. 

Ons kwam ter ore 



Hallo allemaal, 

 

Wij van klas BC6 willen ons even voorstellen.                                                                    

Wij zijn: Silke, Suus, Jurian, Matthew,  Mohammed, Anne, Roos, Zara,                              

Kim, Antoinette en Ynske van klas BC 6.  

Maandag 21 Augustus was de eerste dag van het nieuwe schooljaar.                                  

Vol verwachting kwam iedereen die dag weer op school, want het was wel even 

spannend hoor zo’n nieuwe klas. Maar al snel hadden we het heel gezellig met 

elkaar. We hebben al veel gedaan op school zoals: een fotospeurtocht, bingo, 

zwemmen, muziek maken, pictolezen, buiten spelen, computeren, koken,                      

snoezelen, feestjes vieren en nog veel meer. We hebben ook al een leuk uitstapje 

gehad naar de Cliniclowns. We gingen met een touringcar naar Leende en hebben 

daar een hele leuke dag gehad, vol muziek en beleving.  

P A G I N A  8  

 

Afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan met het kinderboekenweekthema: gruwelijk eng griezelen. 
Onze klas heeft rondom dit thema van alles meegemaakt, van belevingstheater, knutselen tot gruwelijke 
enge griezelige soep maken. Zo, nu weten jullie wat wij allemaal doen in klas BC 6, tot ziens maar weer.     

Groetjes!!! 
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voorkomende acties op school 



 

 

De vrijwilliger in het zonnetje is deze keer  

Loes van Selst. 

Loes is 58 jaar en woont met haar man Tinus  

in Eersel. Samen hebben ze 2 zonen, Mark de 

oudste is 32 jaar en de jongste is Nico, hij is  

30 jaar. Nico is de reden dat Loes op onze 

school bekend is geworden. Nico kwam als 

leerling op onze school in januari 1994.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf het begin is “mamma Loes” vrijwilliger op onze school geweest.               

Eerst als vrijwilliger bij het zwemmen en in 1996 kwam daar de speelotheek bij.                                              

Toen Nico nog hier op school zat kon je Loes bij iedere activiteit vragen om mee 

te helpen, of het nu een sportdag was, kerstviering of Sinterklaas, Loes was erbij.  

Toen Nico in 2007 van school is gegaan is hij 1 jaar later op de Severinus     

Stichting gaan wonen. Daar hebben Loes en Tinus in het begin veel moeite mee 

gehad. Ook op de Severinus Stichting doet Loes veel vrijwilligerswerk.  

Maar...onze school blijft ze ook nog steeds trouw. Zij komt nog steeds als    

Speelotheek-moeder. Een keer in de twee weken op vrijdagochtend van 10 tot 

11.30 uur is de Speelotheek geopend in de aula van onze school. Voor een hele 

kleine vergoeding van 10 euro  per schooljaar mag een leerling twee speeltjes 

uitzoeken en twee weken mee naar huis nemen. Natuurlijk mag je als ouder ook 

meekomen om iets voor je kind uit te zoeken. Loes vertelt dat de Speelotheek 

heel graag nog nieuwe leden verwelkomt. Komt u gerust eens kijken wat de 

Speelotheek allemaal in haar winkeltje heeft. 

 P A G I N A  1 0  Onze vrijwilliger in het  

 

In de zomer brengt Loes met haar gezin veel tijd door op Camping De Molenvelden 

in Veldhoven waar ze een aangepaste stacaravan voor Nico hebben. Ook gaan ze 

al jaren met dezelfde groep naar hetzelfde hotel op de Canarische                     

Eilanden. Loes houdt van gezelligheid en van lekker eten en drinken. Jarenlang 

heeft ze moeite gehad met gewichtsbeheersing. Sinds een aantal jaren gaat Loes 

1x per week naar de Weight Watchers en is het haar gelukt om daar controle over 

te krijgen. De moeder van Loes is 82 jaar en heeft ook steeds meer ondersteuning 

nodig en ja hoor... ook daar maakt Loes gewoon tijd voor.                                                                    

Je hoort het wel, Loes is er een uit duizenden en 

de Emiliusschool hoopt dan ook dat ze nog jaren 

als vrijwilliger aan onze school verbonden blijft.  
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 SCHAAPJES KWAMEN WEL ERG LAAT… 
Op maandag 11 september kwam de “The Big Sheep Tour”                                   

door Son en Breugel.  

Er wordt extra aandacht gevraagd voor het Kempisch                                       

Heideschaap en dat hebben ze ook gekregen. 

De Stichting het Kempische Heideschaap bestaat 50 jaar.  

Vrijwel de hele school stond opgesteld op de trottoirs van                    

de Nieuwstraat tegenover de school. 

Vol verwachting stonden onze leerlingen te wachten totdat               

de kudde schapen dan eindelijk voorbij kwam.                                                  

Natuurlijk een groot applaus voor deze lieve en mooie dieren!! 

Groetjes van klas AB5 

“The Big Sheep Tour” door Son en Breugel 
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      40 jaar geleden 

Het is 40 jaar geleden dat ik op de Sint  

Emiliusschool ging werken. De directeur, 

Harry Spoorenberg, werkte mij hoogst-

persoonlijk in met de volgende informatie:  

“Je moet naar het einde van de gang,           

de laatste deur rechts”.                                        

Daar, in het houten noodgebouwtje, einde van 

de gang, laatste deur rechts, kreeg ik mijn 

eigen klasje van twaalf kinderen. En daar 

begon mijn lol, verwondering en uitdaging met deze anders dan andere kin-

deren te groeien, geen twee kinderen hetzelfde, elk kind en elke activiteit een 

uitdaging. Ik was niet de enige die zoveel van dit werk hield. Al die 40 jaren 

heb ik steeds weer met enthousiaste ‘Emilius-liefhebbers’ mogen samen-

werken. Wat hebben we aan veel leuke en mooie ontwikkelingen meegewerkt.           

Als het gaat over samenwerken en het ontwikkelen van leuke en mooie      

dingen,  zijn mijn dierbaarste herinneringen o.a. de musicals met Emiel     

en de muurfiguren Woesie, Wawillie en 

Dinky. En natuurlijk en vooral OpMaat 

inmiddels doorgegroeid onder de naam 

Omnidu.                                                    

In veertig jaar is op school veel veranderd 

en ook in mijn privé leven. Zo ben ik van 

een 19-jarige inwoner van Son veranderd 

in een Eindhovense moeder van volwassen 

kinderen. Maar wat al die jaren hetzelfde is gebleven, is het enthousiaste    

samenwerken in en buiten de klas en het ontwikkelen van leuke en mooie 

dingen samen met collega’s. De lipdub, oktober vorig jaar toonde dat opnieuw 

aan. Aan alle collega’s en leerlingen werd gevraagd het liedje ‘happy’ van  

Pharrell Williams te playbacken of te acteren, eventueel versierd met leuke 

decors of kleding. Dit gingen we dan filmen in één shot (nou ja, … eigenlijk 

twee). Werkelijk de hele school bedacht iets leuks en zowel de voorbereidingen 

als de filmdag zelf was één en al feestelijkheid en plezier voor leerlingen en 

voor onszelf.                                                                                                                    

Ik vind het super om al veertig jaar met zoveel enthousiaste-

lingen te werken voor en met onze bijzondere leerlingen.                                                    

Hartelijke groeten, Toos Jonker 



 

  Agenda 

Heeft u suggesties voor de volgende nieuwsbrief,  

mail het naar: annelies.rooijackers@emiliusschool.nl 

De Emiliusschool wenst u een fijne herfstvakantie 

Emiliusschool 

Nieuwstraat 72 

5691 AE  Son en Breugel 

Telefoon: 0499 - 494242 

E-mail: administratie@emiliusschool.nl 

  

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2017 

Studiedag 22 november 2017 

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 12 februari 2018 t/m 16 februari 2018 

Pasen 2 april 2018 

Meivakantie 23 april 2018 t/m 4 mei 2018 

Hemelvaart 9 mei 2018 t/m 11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Studiedag 13 juni 2018 

Zomervakantie 16 juli 2018 t/m 17 augustus 2018 

mailto:annelies.rooijackers@emiliusschool.nl
mailto:administratie@emiliusschool.nl

