
 

Beste allemaal, 
 
ouderavond 
De eerste schoolweken zijn 
al weer voorbij.  
Zoals gebruikelijk hadden we 
vóór de herfstvakantie de 
ouderavond voor de nieuwe 
ouders en een week later de 
ouderavond voor iedere klas.  
                                                               

De nieuwe ouders waren goed vertegenwoor-
digd en kregen de gelegenheid om op allerlei 
gebied kennis te maken met de gang van za-
ken binnen onze school.  
Ik vind het spijtig om te constateren dat tijdens 
de algemene ouderavond veel ouders verstek 
hebben laten gaan. De collega’s hadden zich 
goed voorbereid om de ouders alles over de 
eigen klas te vertellen en dan is het teleurstel-
lend dat er in een aantal klassen weinig ouders 
waren. Anderzijds waren er gelukkig ook veel 
klassen waar een groot deel van de ouders wel 
vertegenwoordigd waren.  
 
Themaweken 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de prachti-
ge themaweken al weer voorbij. De hele school 
heeft meegeleefd met de projectactiviteiten 
voor Aarde, vuur, water en lucht’. Elders in 
deze nieuwsbrief leest u er meer over. 
 
Werkdrukmiddelen 
Aan het einde van het vorige schooljaar ston-
den de kranten er vol van: de extra middelen 
voor het primair onderwijs voor salarisverho-
ging en voor het tegengaan van de werkdruk. 
Wat die salarisverhoging betreft moet ik con-
stateren dat die voor onze leerkrachten serieus 
heeft uitgepakt. De jongere leerkrachten heb-
ben een verhoging van zo’n 4 tot 6% gekregen 
en de oudere leerkrachten van zo’n 8 tot 12%. 
Dat zijn forse verhogingen en dat werd tijd ook. 
Tegelijkertijd wil ik ook hier een nuance kwijt: 
Op de Emiliusschool is 39% van het personeel 
leraar en 61% valt in de categorie onderwijson-
dersteunend personeel. De salarissen van al-
leen de leraren zijn aangepast en dat voelt niet 
voor iedereen goed, Maar ja…. De CAO wordt 
op een ander niveau vastgesteld, Daar heb ik 
helaas geen invloed op. Op de Emiliusschool 
hebben we immers al ons personeel even hoog 
zitten. Daarom ook hebben we jaarlijks op 5 
oktober op de Emiliusschool de dag van de 
leraar omgedoopt in de ‘dag van ons                             
onderwijs’.  

Van de directie 

Wat betreft de werkdruk hebben we een enquê-
te gehouden en de uitkomst daarvan was dat de 
collega’s in grote meerderheid extra gymnastiek 
zouden willen realiseren en in de administratie-
ve zin geen bemoeienis meer met de persoon-
lijk plannen. Deze uitkomst is als voorstel aan 
de MR aangeboden en deze heeft ingestemd. 
De formatie voor gymnastiek is ondertussen 
aangevuld met een dag per week. 
 
AVG 
Volop werk wordt er verricht onder aansturing 
van Marieke Heiijnk op het gebied van het  
‘AVG-proof’ maken van de Emiliusschool. Ik zal 
niet in details treden, maar het is héél véél werk, 
om alles te bedenken en daarna ook uit te voe-
ren. Gedragsverandering van een grote groep 
mensen is misschien wel de grootste opdracht 
die de AVG ons heeft meegegeven. 
 
Uitwisselingsproject 
De Emiliusschool gaat deelnemen aan een uit-
wisselingsproject met een school uit Litouwen, 
Engeland en Polen. Het gaat om de uitwisseling 
van 'good practice’. De deelnemende scholen 
hopen van elkaar te leren. De titel van het pro-
ject is 5 senses for SEN. Benjo Plandsoen is 
onze projectcoördinator en zoemt op pagina 4  
al iets meer in op het project. 
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Verduurzaming 
Tot slot nog nieuws over het pad van de ver-
duurzaming dat we zijn ingeslagen. 
Onlangs werd een gedeelte van onze dakbe-
dekking vernieuwd. Dat was de voorbereiding 
op het plaatsten van zonnepanelen op ons dak, 
meer dan 500 stuks. In combinatie met het ver-
vangen van alle verlichting in de school voor 
LED-verlichting, moet dit ons een enorme be-
sparing gaan opleveren in het verbruik en in-
koop van energie. Voor dit project hebben we 
enorme subsidie ontvangen van het Ministerie 
van Economische zaken, waardoor het project 
niet alleen ons energie verbruik verduurzaamt, 

maar ook onze financiën.  
Dit project zal gedurende het lopende school-
jaar plaats gaan vinden. We beraden ons nog 
op de mogelijkheden om ook een andere ma-
nier de gedachte van verduurzaming te omar-
men, denk daarbij aan het gebruik van weggooi-
plastics, etc. 
 
Ik wens alle lezers van deze nieuwsbrief een 
heerlijke herfstvakantie toe. Lekker veel tijd om 
te genieten van deze mooie nieuwsbrief die 
Annelies weer (chapeau) voor ons heeft samen-
gesteld. 

Van de directie 

Inspectie van het onderwijs bezoekt de Emiliusschool 
Minstens één keer per 4 jaar bezoekt de onderwijsinspectie onze school. Onlangs vond 
het vierjaarlijks onderzoek plaats, waarin gekeken is of er sprake is van onderwijs van 
voldoende kwaliteit en of de school financieel gezond is en in staat is om ook in de toe-
komst goed onderwijs te blijven verzorgen. 
De inspectie hanteert een 'onderzoekskader' dat gebruikt wordt om tot een oordeel en 
advies te komen. Dat kader is nieuw vastgesteld en voor onze school was dit de eerste 
keer dat dit nieuwe kader werd toegepast. 
Het concept rapport van het bezoek hebben we ontvangen.  
Daarin lezen (citaten) we dat het als goed beoordeeld wordt dat onze leerlingen veel en 
speciale hulpmiddelen nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen en dat de 
school er voor zorgt dat er voldoende geld beschikbaar is om die hulpmiddelen te                              
kunnen blijven gebruiken en uitbreiden.                                                                                         

De samenwerking met SWZ/Zonhove is goed, waardoor onze leerlingen steeds de best mogelijke ondersteuning krijgen bij het 
onderwijs. De leraren werken met veel plezier op de Emiliusschool. Ze krijgen voldoende tijd en gelegenheid om beter te wor-
den in hun vak. Binnen de school is een open werksfeer waarbinnen men elkaar aanspreekt en samenwerkt om steeds beter te 
worden. De school is financieel gezond. 
  
Er zijn ook onderwerpen benoemd die beter kunnen en soms ook moeten. 
In het ontwikkelingsperspectief van iedere leerling zou beter geformuleerd en gemotiveerd  kunnen worden welke keuze voor 
de vervolgsituatie wordt gemaakt ná het verlaten van de school. Dat gaan we vanzelfsprekend doen. Die informatie is immers 
voldoende beschikbaar. 
De inspectie verlangt ook van de school dat we ons verder ontwikkelen op het gebied van de kwaliteitszorg op schoolniveau: 
welke opbrengsten bereikt de school? Dat beeld op het niveau van de hele school hebben we nodig om nog beter in staat te 
zijn om verbeteringen door te voeren. We zijn het daar mee eens. De Emiliusschool is heel goed in staat om voor iedere                          
individuele leerling een goede kwaliteit van onderwijs te realiseren. De volgende stap die we gaan zetten is om de opbrengsten 
van individuele leerlingen, maar bijvoorbeeld ook van ons nascholingsbeleid, te vertalen naar conclusies op het niveau van 
onze hele school. We zijn goed  in staat om resultaten op individueel niveau in beeld te brengen, maar nu worden er uitspraken 
op schoolniveau van ons verwacht.  
In onze volgende nieuwsbrief vertellen we u graag meer over de acties die we hiervoor in ons jaarplan voor 2019 gaan                       
opnemen. 
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Afgelopen schooljaar hebben wederom diverse collega’s scholing gevolgd. 

Op de linker foto ziet u Ingrid. Zij mocht na twee jaar hard werken haar ‘Master SEN’ 

diploma in ontvangst nemen. Op de rechter foto ziet u Anne, Marieke en Lenneke.                                                

Zij namen na een jaar studie vlak voor de zomer bij Fontys hun diploma van de                                 

Magistrumopleiding Middenmanagement in ontvangst.                                                                    

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

Schoolbreed besteedden we op een studiedag en afdelingsvergaderingen aandacht                   

aan communicatie en het geven van feedback aan elkaar. In iedere klas werkt een                     

leerkracht, een klassenassistent en bijna overal een zorgassistent.                                                        

Het komt de organisatie in de klas ten goede wanneer dit in goed werkoverleg kan 

plaatsvinden. 

Sinds in mei de Wet op Bescherming Persoonsgegevens is vervangen door de Europese 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben we ons met het hele 

team gedurende een studiedag verdiept in de regelgeving met betrekking tot privacy. 

In Boekel heeft een zestal collega’s enkele avonden de cursus ‘Communiceren met                    

kinderen’ gevolgd.  

De cursusleidster gaf een inspirerende kijk op communicatie met kinderen en reikte                

direct toepasbare tools aan die handig zijn voor het werken met kinderen in de klas. 

Naast deze scholing waren er ook nog de reguliere intervisiebijeenkomsten waarin alle 

collega’s met behulp van videomateriaal casussen uit elkaars klassen bespreken.  

Tot slot hebben enkele betrekkelijk nieuwe collega’s de tilcursus ‘Stilstaan bij Bewegen’ 

met succes afgerond en een kleine delegatie van onze school bezocht het EMB-congres 

in Zwolle. 

Voor komend jaar staan er weer diverse nascholingsactiviteiten gepland.                                            
Hiervan brengen we u te zijner tijd weer graag op de hoogte. 

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

De Emiliusschool gaat deelnemen aan een Europees project de komende 2 jaar.  

De titel is 5 senses for SEN, waarbij SEN staat voor Special Educational Needs.                                           

De bedoeling is dat we met 3 andere scholen uit Engeland, Polen en Litouwen ‘good practices’ 

gaan uitwisselen op het gebied van het leren en ontwikkelen van onze leerlingen. We gaan op 

bezoek bij deze scholen om van hun kennis en vaardigheden te leren en de scholen komen bij 

ons op bezoek om van ons te leren.  

Op dit moment wordt een projectteam samengesteld van collega’s, die hun kennis willen                           

uitdragen, maar ook van collega’s, die willen leren van anderen. We krijgen een budget van                  

ons Nationaal Agentschap om te mogen reizen en een week elders te verblijven voor telkens                

4 personen.  

De onderwerpen die aan bod komen zijn divers. Zo staan bijvoorbeeld de buitenspeeltuin,                      

tuinieren, sport, ict en muziek op het programma.  

We doen dit soort projecten al verschillende jaren en ze zijn stuk voor stuk leerzaam geweest.                  
Je kunnen openstellen voor andere inzichten en leerstrategieën en je blik daarmee verruimen                        
is voor ieders persoonlijke ontwikkeling al een leerwinst. De afgelopen jaren hebben al veel                    

collega’s op die manier kennis kunnen maken met andere collega’s van speciaal onderwijs                         
scholen in het buitenland. 

We willen dan ook zeker onze nieuwe teamleden hierin betrekken.  

Benjo Plandsoen                                                                                                                                                  
Projectcoördinator 5 senses for SEN 

Onze taxichauffeurs in het  

Afgelopen week 
werden onze 

taxichauffeurs 
verwend met 
een heerlijk 

ontbijtje 



 
P A G I N A  5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P A G I N A  6  

Musical “Emiel en de vier elementen” 

Maandag 24 september was het weer zover….                                                                                                  

Naar de aula om naar Emiel en zijn vriendjes te kijken! 

Het wordt stil in de zaal…. en het gordijn gaat open! En ja hoor daar zijn ze weer Woesie,                         

Dinky en Wawillie.. 

De zomer is voorbij en de vriendjes vertellen aan elkaar wat ze nu toch het allerfijnste aan de 

zomer vonden. Woesie houdt van water, maar Dinky helemaal niet, zij houdt juist van warmte, 

van de zon van een kampvuur! En wawillie houdt van springen op het gras, van spelen in het 

zand. Niemand wilde meer met elkaar spelen! 

Dan gaan ze Emiel er bij roepen, waar houdt Emiel van? Nou die houdt van vliegen.. in de 

lucht! 

En natuurlijk heeft Emiel ook een oplossing.. samen het liedje met gebaren zingen van “de 

zeppelin” samen bellen blazen, ze maken een kampvuur en zingen kampvuurliedjes en samen 

heel hard gelachen om de “dikke wind” die Woesie liet.. 

We hebben heel veel liedjes gezongen samen met Piet, Benjo, Rob en Annelies 

Dit jaar het thema  ‘Aarde Vuur Water Lucht’, boordevol leuke activiteiten waar klassen zich 

voor in mochten schrijven. Voorafgaand aan de themaweken werd er al veel creativiteit zicht-

baar binnen school. Er was zelfs een wedstrijd ‘Het mooist versierde halletje bij de klas’                      

De opening op 24 september werd natuurlijk gedaan door onze schoolvrienden                                  

‘Woesie, Dinky en Wawillie’ met een prachtige musical 

Zand 



De brandweer op school 

  …wij zijn bij de brandweer! 

Op vrijdag 23 september was de brandweer op school.                                                                                      

Natuurlijk mochten zij niet ontbreken bij de activiteiten van                                                

de themaweken.  

Super stoer om te zien allemaal.  

Het uitrollen en aansluiten van de slangen. Het maken van een                               

groot vuur. En natuurlijk het blussen ervan. 

Zelf blussen is helemaal een avontuur. Wel eerst even die echte jas aan. 

Wat een water. Wat een kracht. “Wauw!” “Dit is gaaf!” 
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Heet 



De brandweer op school 

We hebben op school thema weken het thema water, vuur, aarde en lucht.                                           

De brandweer komt daarom ook langs, je kon met een brandslang een kleine                        

brandweer auto weg spuiten dat vonden we wel leuk.                                                                                    

Bij ingang 2 was er een hele show met veel kinderen.                                                                    

Er was ook een hele grote brandweerwagen. Enkele brandweerlieden gaven                             

heel goed uitleg en lieten zien hoe alles werkt als er een brand geblust moet worden.                                    

We mochten ook zelf blussen met de grote slangen.                                                                                   

Alles werd wel nat, maar dat geeft niks, want dat hoort ook bij het thema.                                       

Het was een prachtige activiteit!    Klas AB5 
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Wat hebben we veel gedaan.                                                                                                               

Als echte brandweermannen mochten we met de waterspuit een karretje verplaatsen. 

De week werd geopend m et een musical,                                                                                                                                                     

Emiel wilde met de lucht spelen, Wawillie met water, Dinkie met vuur en Woesie met 

aarde. Daarna gingen we zelf aan de slag in de klas met de elementen,                                                                                                                            

we oefenden woordjes, knutselden, versierden de gang in thema en maakten werkjes.  

We gingen tussendoor ook nog naar de aula, hier was de Wellness.                                                                                                                

Lekker met de voeten of handen in het                   

warme water,                                                                                                                                     

marshmallows roosteren boven het vuurtje               

en onze gezichtjes verwennen met een                     

moddermasker.                                                                                                                                          

Voor ons stond op het  programma,                                                                                                    

het zeemanskoor,                                                                                                                                          

de bewegingsbaan in de gymzaal,                                                                                                                                  

de roofvogelshow en veel meer! 

Het was weer een groot succes en                                                                                                     

we genoten met volle teugen!                                                                                                                   

Brian, Timo en juffrouw Ingrid. 
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In de water hoek konden we o.a. onze handen en voeten, laten “bubbelen”.  

Bij het thema lucht lieten we doeken en haren wapperen en een molentje draaien.                         

Bellen blazen lukte ook prima. 

Een (namaak)  haardvuur stond fijn te branden en te knisperen.                                                      

Met verwarmde pittenzakken voelden we de warmte. 

En bij de zandbakjes zochten we in het zand naar voorwerpjes. 

Dan waren er ook nog voeldozen. Oei, wat is het wat ik voel?                                                
Spannend!! 

  

Spetteren 
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Op vrijdag kwam er een auto met daarin                                                         
vogels in kooitjes. 
Geen gewone vogels maar hele mooie. 
Ik mocht er niet te dicht bij komen want                                                               
dan kon de vogel schrikken. 
 
Toen we klaar zaten liet de mevrouw                                                                    
de vogels vliegen                                                                                      
en mocht de vogel landen op mijn arm. Stoer hé! 
Er waren grote en kleine vogels,                                                                          
ze kwam dicht bij ons                                                                    
langs zodat we de vogels goed konden zien. 
Wist je dat deze vogels muizen erg lekker vin-
den. 
Ik vond het erg leuk dat ze gekomen waren. 
groetjes Tim 

Lucht 
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Themaweken ‘Aarde Vuur Water Lucht’ 

Helaas kwam er aan deze themaweken vrijdag 5 oktober een einde. En dat deden we met een 
prachtig kampvuur bij de blokhut. Het was ook nog prachtig weer dus eigenlijk wilden we daar nog 

wel uren zitten en zingen. Want bij een kampvuur wordt natuurlijk gezongen. Het leek wel of we 
weer op kamp waren. Met lange stokken konden we marshmallows smelten in de warmte van het 

vuur. Wel een beetje plakkerig!  

Afsluiting themaweken 

We kunnen wel zeggen dat de themaweken geslaagd zijn. Iedereen heeft met veel                 
enthousiasme meegedaan en het klassenpersoneel heeft de leerlingen veel kunnen 

leren over dit thema.  

Alle klassen hadden hun halletjes versierd rondom het thema.                                                                               
Klas AB7 was jury en ging het mooist versierde halletje kiezen.  

Op plaats twee hadden zij klas CD4 gekozen en de eerste plek ging naar…...                          

klas AB5.  

Gefeliciteerd!! 



P A G I N A  1 2  

Het nieuwe schooljaar is nog maar net begonnen en we 
praten alweer over Kerst… 

Maar omdat we allemaal weten hoe vlug onze agenda’s 
vollopen willen we de datum van onze jaarlijkse Kerst-
markt graag alvast onder uw  aandacht brengen. 

Onze leerlingen zijn alweer druk aan het fröbelen,                    
knutselen, zagen, schuren en verven.                                              
Deze activiteiten vallen onder onze arbeidstraining.                                 
Zo bereiden we ons o.a. voor op het werken na onze 
schooltijd. We maken niet alleen Kerst–  maar ook                      
gelegenheidskaarten. U mag ook bij ons bestellen                      
zodat u ze tijdig kunt versturen.. Klik hiervoor  op de    
button ‘Bestel hier’ onder op de pagina en geef ons                  
uw  bestelling door.   

De prijzen zijn: 

Enkele kaarten € 0,50 (6 voor € 2,50) 

Dubbele kaarten € 1,00 (6 voor € 5,00)  

Datum:  18 december 2018  

Tijd: 13.00 uur  

Locatie: aula 

mailto:arbeidstrainingEmiliusschool@gmail.com
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Beste ouder/verzorger, 

Sinds de zomervakantie werk ik hier op de Emiliusschool en ben 
ik het logopedieteam komen versterken. Via deze nieuwsbrief 
stel ik me graag aan u voor. 

Mijn naam is Inge Nederpelt. Van oorsprong geen Brabantse, 
maar opgegroeid in een dorpje in het Westland tussen de                
glazen kassen en aan de zee. Inmiddels woon ik alweer ruim                  
10 jaar hier in het Brabantse land, samen met mijn partner en 
onze  kinderen.  

Mijn carrière als logopedist ben ik begonnen in een logopedie-
praktijk. Omdat ik graag in een team rond een kind wilde                   
werken ben ik al snel in het onderwijs terecht gekomen.                               
Mijn ervaring heb ik opgedaan in het Speciaal Basisonderwijs en 
het Speciaal Onderwijs. Na al 10 jaar in het onderwijs gewerkt te 
hebben, doe ik dit nog steeds met veel plezier.                                   
Ik vind het fijn om met mijn kennis en ervaring de klassen  te             
ondersteunen om zo mijn steentje bij te kunnen dragen bij de 
ontwikkeling en de communicatie van uw kind. 

Inmiddels werk ik alweer een aantal weken hier op school en heb ik al veel kinderen ontmoet.   
Ook heb ik al klassikale lessen gegeven en samen met de kinderen gebaren geoefend.                                   
Het is nog wel even wennen, maar ik weet zeker dat ook ik hier gauw mijn draai zal vinden!  

Groetjes, Inge  

 

 

Heee allemaal!! 

Mijn naam is Emily, ik ben 23 
jaar en 4de jaars student van de 
Fontys Sporthogeschool. Jullie 
kunnen mij iedere maandag 
vinden bij de gym.                                    
Vanaf Februari zal ik hier tot het 
einde van het schooljaar vier 
dagen in de week rondlopen.                    
Ik heb het ontzettend naar mijn 
zin gehad tijdens mijn eerste 
weken en kijk erg uit naar de 
rest van het jaar!!  

Buiten stage om ga ik met plezier naar school in Eindho-
ven en woon ik hier ook op kamers met 9 lieve huisge-
nootjes. In mijn vrije uren ben ik graag buiten en vul ik          
mijn tijd in met mijn vriend of mijn vriendinnen. 

Hoi ik ben Rianne Wierda,                           
de stagiaire bij de gym voor het 
komend half jaar! Ik ben 19 jaar 
oud en woon in Blixembosch 
(Eindhoven). Verder hockey ik     
al 13 jaar bij HC Eindhoven en 
momenteel speel ik op het                      
middenveld in dames 1.                                     
Naast mijn school en hockey werk 
ik al 3 jaar bij restaurant Giornale 
achter de bar en in de bediening. 
Mijn ander bijbaantje is het organiseren en coördineren van 
hockeykampen in opdracht van Matchplay, hier ben ik dan ook 
elke vakantie druk mee bezig.  

Ik ben derdejaars student aan de Fontys Sporthogeschool in 
Eindhoven. Echter maak ik het eerste half jaar even een uit-
stapje naar de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) 
om de minor ‘Begeleiden van buitengewone doelgroepen bin-
nen sport & bewegen’ te volgen. Hier leer ik hoe ik het beste 
om kan gaan met ‘leerlingen die extra aandacht nodig hebben’, 
en hoe ik voor hun een specifiek handelingsplan kan schrijven. 
Natuurlijk wel allemaal in combinatie met sport.                                    
Daarom ben ik dus ook elke dinsdag te vinden in het zwembad 
of in een van de gymzalen!                                                                                                 
Ik ga er (hopelijk samen met jullie) een leuk, leerzaam en                
sportief half jaar van maken! 

Goedendag allemaal,                                                                                
ik ben al weer enige tijd, sinds 17 augustus j.l. bezig hier op 
school als conciërge. Wellicht heeft u mij al eens zien lopen  op 
school of gaat dat in de toekomst nog gebeuren.                               
Ik voel me al erg thuis hier en kan het goed vinden met de col-
lega’s. De kinderen moet ik nog wel leren kennen.                       
Voordeel voor mij is dat ik zelf hier als ouder van mijn zoon   op 
school al regelmatig op school kwam. Maar dit is alweer   12 
jaar geleden dat hij van school af ging als 20 jarige.                           
Ik ga er een mooie tijd van maken, waarbij het welzijn van                    
uw kind mijn drijfveer is!  

Groeten Hans Coelen     
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Gebaren rondom het thema                        

’Aarde Vuur Water Lucht’ 

Vuur 

Lucht Ruiken 

Water Nat 

Voorzichtig 
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Bericht vanuit SWZ 

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg 

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen. 

Deze kan aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank. 

Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden: 

 Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar 

 Uw kind woont thuis 

 Uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het CIZ geeft hierover een advies af.                                        

Dit hoeft u niet zelf aan te vragen. De SVB schakelt het CIZ in als de aanvraag om                     

dubbele kinderbijslag is ontvangen. Op basis van dit advies wordt bekeken of u                                

recht hebt op dubbele kinderbijslag. 

Beste ouders en nieuwe collega’s, 

 

Mijn naam is Caroline Saes en ben sinds september aangesteld als                    

Logopedist bij SWZ. Ik zal op de Emiliusschool en op vroegbehandelingsgroep 

Okido logopedische behandelingen gaan uitvoeren in samenwerking met het 

bestaande team van professionals. Voor mijn aanstelling bij SWZ heb ik ruime 

ervaring opgedaan op kinderdagcentra voor kinderen met een ontwikkelings-

achterstand en kinderen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking. 

Daarnaast ben ik werkzaam geweest binnen epilepsiecentrum Kempenhaeghe.  

 

Sinds vorige week loop ik al regelmatig rond op de Emiliusschool en ben trots 

dat ik hier een deel van ga uitmaken. Hopelijk ontmoeten we elkaar snel.  

 

Hartelijke groet, 

Caroline Saes  

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Angela Blom. Sinds half september ben ik door SWZ aangesteld om het 

zwangerschapsverlof van Lucie van den Berg te vervangen, als gedragskundige voor 

de Emiliusschool en daarnaast de vroegbehandelingsgroep Okido.                                            

Gedurende mijn studie heb ik veel gewerkt op kinderdagcentra. Na mijn master heb 

ik enkele jaren gewerkt als orthopedagoog/behandelcoördinator binnen de jeugd-

GGZ en voor vroeg- en naschoolse behandelgroepen voor o.a. kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand. Daarnaast heb ik recent mijn NVO-registratie Orthopeda-

goog-Generalist mogen behalen.    

Ik ben verrast door de warme, open sfeer op de Emilius en bij SWZ en heb enorm 

veel zin om de kinderen, ouders en de teams beter te leren kennen! 

Hartelijke groet,                                                                                                                         

Angela Blom  
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Voor de zomervakantie vroeg Peter Ipenburg  of ik iets wilde schrijven voor deze rubriek. Ik 

had dus de hele vakantie om hierover na te denken en dacht ‘Dat komt wel goed’. 

Maar nu is het al September en heb ik nog niets 

op papier want het is moeilijker dan ik dacht. 

Dus nu maar eens beginnen. 

Ik ben Mieke Bloks. Ben getrouwd met Gerard 

en heb 3 dochters en 3 schoonzonen en sinds  

een aantal weken een wolk van een kleinzoon. 

Mijn hobby’s zijn fietsen, lezen en bovenal mu-

ziek maken. Ik speel met veel plezier de bariton 

in een kapel genaamd “Vierkant Rond”. 

Daarnaast werk ik al 22 jaar op de leukste 

school van Nederland. Dit met heel veel plezier. 

Ik heb altijd in de zorg gewerkt. Ik heb mijn opleiding op Zonhove gehad en heb daar ook 9 jaar ge-

werkt. Omdat men in die tijd (tijd van de houten gulden) nog niet parttime kon werken , ben ik de 

eerste paar jaar na de geboorte van onze kinderen thuis geweest. Maar toen begon het weer te kriebe-

len. Ik werd benaderd voor een baan op “de Munsel” te Boxtel. Dit was helemaal een nieuw gebouw 

met nieuw personeel en nieuwe bewoners. Ik heb daar 2 jaar gewerkt in de nachtdienst zodat ik over-

dag voor de kinderen kon zorgen. Na 2 jaar kreeg ik de kans om op school te komen werken als             

inval. Deze kans heb ik gegrepen en nu zijn we 22 jaar later en heb ik sinds 20 jaar een duo baan 

samen met Heleen.  

Heel veel klassen hebben we niet gehad want eenmaal in een klas bleven we daar heel veel jaren.                   

De eerste klas was bij Jan en Len. Een heel leuke ervaring.  

Daarna naar een iets hoger niveau namelijk  B1. Jonge kinderen met nog heel wat potentie. Druk 

maar wel heel leuk. Uiteindelijk hebben we hier 13 jaar gewerkt. De eerste 8 jaar met Peter Ipenburg 

en daarna met Toos en wisselende leerkrachten, zijnde Debby, Ine en Angelique. 

Vanaf dit schooljaar werk ik in CD5. Een heel andere klas met weer een hele andere werkwijze, maar 

ook heel leuk. Het leuke aan alle klassen waar ik gewerkt heb en nog werk is dat je met muziek erg 

veel kan bereiken. 

Gelukkig heb ik als jong meisje al leren gitaarspelen en dat komt hier heel goed van pas, want in 

welk niveau je ook bezig bent, muziek speelt in leren en ook in ontspanning een grote rol hier op de 

Emiliusschool ik ben blij dat ik daar mijn steentje toe bij kan dragen.                                                                         

Ik hoop het ook nog heel wat jaren vol te houden. 

Vriendelijke groet, Mieke Bloks 



  Website 

  

Herfstvakantie 15 oktober t/m 19 oktober 2018 

Studiedag 28 November 2018 

Kerstvakantie 24 December 2018 t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019 

Meivakantie 22 april 2019 t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart 27 mei 2019 t/m 31 mei 2019 

Pinksteren 10 juni 2019 

Studiedag 26 juni 2019 

Zomervakantie 15 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 

Emiliusschool 

Nieuwstraat 72 

5691 AE  Son en Breugel 

Telefoon: 0499 - 494242 

E-mail: administratie@emiliusschool.nl 

Heeft u suggesties voor de volgende nieuwsbrief,  

mail het naar: annelies.rooijackers@emiliusschool.nl 

 Agenda 

De Emiliusschool wenst u een fijne herfstvakantie toe.  

                                                                            
Klik op de link  voor                         
de website                                                                       

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

