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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op het moment van schrijven van dit voorwoord 
ervaren we landelijk een opleving van het                   
Coronavirus. 
Sinds het begin van de epidemie hebben we 
nog maar met één positieve COVID-19 test te 
maken gehad; een collega, dat is nu een maand 
geleden. En vorige week maakten we melding 
van een tweetal besmettingen in de woonsitua-
tie van enkele van onze leerlingen. Voor de 
Emiliusschool een geluk dat het niet op school 
speelde. 
Het blijft spannend hoe het virus zich in onze 
samenleving verspreidt en daardoor ook dichter 
bij school komt. Het vraagt om veel afstemming 
met elkaar en we proberen u via Social Schools 
steeds zo volledig mogelijk op de hoogte te hou-
den. 

COMPLIMENT 
In de voorbije ‘Coronatijd’ hebben we steeds 
een beroep gedaan op uw medewerking om de 
gevolgen van de Corona-epidemie te beperken. 
We volgen daarbij het landelijke protocol en 
hebben steeds gevraagd of u daar aan mee wilt 
werken. 
Afgelopen week werd heel erg duidelijk hoe 
belangrijk dit is. Door adequaat optreden van 
enkele ouders, kon het klassenpersoneel en het 
management snel de juiste stappen zetten om 
te voorkomen dat er meer leerlingen en perso-
neelsleden naar huis gestuurd moesten worden. 
Vandaar dat ik graag van de gelegenheid ge-
bruik maak om een compliment te maken aan 
deze ouders. Ik ben ervan overtuigd dat ik dan 
ook namens alle andere ouders spreek; we wil-
len namelijk allemaal voorkomen dat het virus 
zich verspreidt in de school en uw kind op een 
veilige manier naar school kan blijven komen. 
Ook de komende tijd rekenen we op uw mede-
werking, zodat de school open kan blijven.     
Op pagina 3 van deze nieuwsbrief vragen  
we uw aandacht voor de thuisblijfregels       
in de laatste versie van de aangepaste                  
protocollen. 

N I E U W S B R I E F  
O K T O B E R  2 0 2 0  

MONDNEUS-MASKERS 
Er wordt landelijk veel gediscussieerd over het 
gebruik van ‘mondkapjes’. In afstemming met 
de Medezeggenschapsraad heeft de Emilius-
school besloten om een ‘zeer dringend advies’ 
aan personeelsleden uit te brengen over het 
gebruik van mondneus-maskers (met name in 
verzorgingssituaties): 

 bij alle verzorgingsmomenten van leer-
lingen van 12 jaar en ouder; 

 wanneer twee volwassenen samen een 
leerling verzorgen; óók bij leerlingen 
jonger dan 12 jaar; 

 bij het halen en brengen van leerlingen 
van en naar de taxi’s 

ZORG VOOR  ELKAAR 
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UITSTEL JUBIEUMACTIVITEITEN 
Door alle richtlijnen en maatregelen 
rondom Corona, zouden we bijna vergeten dat 
de Emiliusschool dit jaar een jubileum te vieren 
heeft: we bestaan 60 jaar! Wellicht heeft u het 
bijpassende kroontje van Emiel al gezien in het 
nieuwe logo van onze school. Diverse activitei-
ten waren al gepland om dit eind september te 
vieren. We hebben alle jubileumactiviteiten ech-
ter tot nader order uitgesteld. Nu hebben we 
daarvoor eind april 2021 gereserveerd. Tegen 
die tijd zullen we u nader informeren. 

AFWEZIGHEID DIRECTEUR/BESTUURDER 
Zoals u op Social Schools heeft kunnen lezen, 
is John van Dijen herstellende van een ingrij-
pende operatie. Het doet goed om uw reacties 
op dat bericht te lezen.  

Vanwege het bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd, is dit het laatste schooljaar voor 
John. We hopen dat zijn revalidatie voorspoedig 
blijft verlopen zodat hij 
zijn loopbaan bij ons in 
goede gezondheid af 
kan sluiten. 
Tot die tijd worden Johns 
taken waargenomen 
door ondergetekende. 

Waterpret in klas BC2.                                              
Op de laatste prachtige zomerdagen 
van dit jaar. Even alle zorgen vergeten. 

Van de directie 

TEVREDEN INSPECTIE 
Vorig schooljaar bracht de Inspectie van het 
Onderwijs een digitaal bezoek aan onze school. 
Na de zomer stuurden ze hun bevindingen in 
een rapport naar ons op. Dit rapport zal naar 
verwachting binnenkort door de Inspectie ook 
openbaar gepubliceerd worden. 
Het aandachtspunt lag dit keer volledig op de 
verantwoording van de kwaliteitszorg.                                 
We verklappen hier alvast dat de inspectie heel 
tevreden was! 

NIEUWBOUW ZONHOVE 
SWZ heeft grootse (meerjaren)plannen om  
locatie Zonhove compleet opnieuw te gaan              
bouwen. Er is flink ontworpen, overlegd met 
omwonenden en het definitieve plan nadert zijn 
afronding waarna het ingediend kan worden bij 
de gemeente Son & Breugel.  

Voor de Emiliusschool is 
de verkeersdruk aan de 
kant van de Nieuwstraat 
een belangrijk aandachts-
punt. Dit gold overigens 
voor alle omwonenden 
vanuit diverse straten die 
grenzen aan het terrein 
van Zonhove.                                           
In het meest recente ontwerp staat een extra 
ontsluitingsweg ingetekend waar de Emilius-
school in de toekomst gebruik van kan maken. 
Neemt u gerust eens een kijkje op: 

https://www.nieuwbouwzonhove.nl/ 
 

Een fijne herfstvakantie gewenst. 

Edwin Grotentraast. 

 

https://www.nieuwbouwzonhove.nl/
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Kan mijn kind wel naar school? 

Zie het hele protocol VSO:                                                                                                                                                                                      
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-voortgezet-speciaal -onderwijs.pdf 

 
Zie het hele protocol SO:                                                                                                                                                      
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-speciaal-onderwijs.pdf 

BELANGRIJK 

De thuisblijfregels uit het VSO-protocol:  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-speciaal-onderwijs.pdf
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Beste ouders/verzorgers 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er al weer op. In deze maand ontvingen wij 
het bericht over John van Dijen. Veel sterkte namens de MR leden.  

Na de vakantie met de volledige klas naar school. Mooi en uitdagend voor iedereen.                               
Een nieuwe looproute, een nieuw protocol bij de zwemles, om dit unieke moment in de week 
toch weer te kunnen starten. Hopelijk kan dit zo blijven in de komende periode. De tijd zal het 
leren. Tijdens het schrijven van dit stukje komt er een eerste melding van een corona besmet-
ting in één klas. Ook hier worden door het MT en de direct betrokkenen de regels gevolgd                   
en zo goed als mogelijk gecommuniceerd.  

Voor de ouders is er ook een grotere verantwoordelijkheid. Bij twijfel over de gezondheid in 
het gezin, niet naar school en geen risico’s lopen met de kwetsbare leerlingen. Dit vergt veel 
aanpassingsvermogen in de privésituatie, helaas een nieuwe werkelijkheid op dit moment. 

Inmiddels is vergaderen met beeldbellen (TEAMS) de standaard 
voor velen in Nederland, zo ook voor de MR.                                                      
Een prima manier om toch overleg te kunnen hebben.  

Voor de MR is er ook een rol weg gelegd in deze bijzondere                       
Corona tijd. Het MT neemt ons mee in belangrijke beslissingen en 
zo kunnen we ook praktisch meedenken. Communicatie tussen                     
onderwijzend personeel en ouders is heel belangrijk.                                                   
Even een afspraak maken of binnen lopen is er nu niet meer bij.                                  
Doordat we met 3 personeelsleden en 3 ouders in de MR zitten 
kunnen we van beide kanten in de vergadering de gang van zaken 
belichten. Dit verloopt op een hele prettige wijze. 

Toegankelijkheid en communicatie is altijd het sterke punt van de Emiliusschool. Hetgeen ook 
blijkt uit de ouder enquête. Voor ons als MR ook een taak om dat goed mee te bewaken.                        
De communicatie tussen MR, MT en RvT verloopt ook nu in goede harmonie. Op een positief 
kritische manier stellen we vragen en proberen we maximaal mee te denken in het belang 
van het onderwijzend personeel en de kinderen op de Emiliusschool.                                                               
In dit schooljaar extra uitdagend. 

Namens de MR, Peter de Klerk 

Beste ouders/verzorgers, 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is en blijft binnen onze school een 
speerpunt. 

Eén van de zaken die voor u ook van belang is, is de manier waarop informatie verstrekt wordt. 

Voor uw en onze privacy is er gekozen om via de beveiligde omgeving van Social Schools te 
communiceren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van (versleutelde) email, de telefoon en kunt 
u ook post van ons krijgen. We doen onze uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan 
met uw persoonsgegevens, die van uw kind en van onze medewerkers.  

Echter, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het kan voorkomen dat een poststuk of 
email bij u aankomt die niet voor u bestemd is.  

Deze incidenten kunt u melden via avg@emiliusschool.nl.                                                                                  
We zullen dan actie ondernemen om de gemaakte fout in de toekomst te voorkomen. 

Dank voor de medewerking! 

Ook breng ik u nogmaals onder de aandacht dat de door  u gemaakte keuzes, t.a.v. gebruik 
foto’s- en videomateriaal door onze school, te allen tijde door u aangepast kan worden.                    
Het formulier hiervoor vindt u op onze website onder het tabblad ‘Praktisch’. 

Met vriendelijke groeten, 

Marieke Heijink 

security-officer 

AVG, bericht van onze security-officer 

mailto:avg@emiliusschool.nl
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Studiedag 16 september 2020 

Woensdag 16 september vond de eerste studiedag van dit schooljaar plaats.                                                          
De organisatie was, door de Corona maatregelen, anders dan anders.                                                                                     
Zo was er geen plenaire start- en afsluiting en zijn de groepen waarin aan diverse onderwerpen gewerkt                          
werd, beperkt gehouden qua omvang. 

De collega’s van de CD klassen hebben zich deze dag verdiept in de toekomst van het onderwijs aan deze                      
doelgroep, welke mogelijkheden we nog meer aan kunnen boren en hoe de samenwerking tussen klassen                    
vorm gegeven kan worden. Gedurende de dag bleek dat we nog heel wat ideeën willen ontwikkelen.                                                           
De komende jaren gaan we hiermee aan de slag. 

De leerkrachten van de AB en BC klassen zijn druk geweest met het herinrichten van het leesonderwijs op        
onze school. De bedoeling is dat in de toekomst de afstemming tussen de klassen en het garanderen van                         
een doorgaande lijn nog optimaler wordt. Overigens beschouwen wij het picto-lezen ook als leesonderwijs. 

De collega’s die niet deelnamen aan bovenstaande onderwerpen hadden de keuze uit vijf workshops van                           
anderhalf uur. Gedurende de dag konden er drie gevolgd worden. 

De volgende thema’s werden aangeboden: 

 Uitleg en verdere verdieping van het programma SharePoint. Dit is een onderdeel van het Office 365 pak-
ket dat wij op onze school gebruiken. SharePoint biedt een cloudoplossing die het mogelijk maakt overal 
online op een veilige wijze toegang te hebben tot de noodzakelijke gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 Op het dagactiviteitencentrum Zonhove werkt Mariëlle de Jong. Zij heeft zich verdiept 
in het verzamelen en bedenken van pasklare muziekactiviteiten voor EMB kinderen 
en volwassenen. Zij is bereid gevonden een aantal van onze collega’s hierover te 
informeren en een aantal activiteiten te demonstreren. Uit de reacties blijkt dat een 
aantal activiteiten hun weg zal vinden binnen de klassen. 

 De afdeling gym verzorgde een workshop over de methodiek                                 
‘Kracht van Eenvoud’. Dit zijn beweegactiviteiten voor ernstig lichamelijk 
beperkte mensen. Met behulp van eenvoudig, dagelijkse hulpmiddelen                  
worden beweegmomenten uitgelokt Dit is ook mogelijk vanuit een rolstoel, 
dus uitermate geschikt voor veel van onze leerlingen. 

 Op onze school wordt al verschillende jaren gebruik gemaakt van z.g.               
Belevingsboeken. Dit zijn platenboeken over diverse thema’s.                            
Bij deze boeken horen dozen met concreet materiaal dat betrekking heeft  
op het thema van het boek. De kennis omtrent deze boeken is opgefrist                    
en er is meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het aantal    
themadozen uit te breiden. 

Tijdens de pauze kregen alle collega’s van onze conciërge Jacqueline een     
bekertje in de hand gedrukt en werden de collega’s vriendelijk verzocht de  
school te verlaten en zich, op gepaste afstand, te begeven naar de                    
geroemde ijssalon in het dorp ‘De Dames’ alwaar iedereen het bekertje                  
mocht laten vullen met enkele bolletjes overheerlijk ijs.                                                                          
Dit idee viel evenals het ijs erg in de smaak. 

Al met al kijken we terug op een geslaagde dag met een flinke opbrengst                      
voor ons onderwijs in de komende en verdere toekomst.. 

De juffen van CD5 genieten ook van hun ijsje. 

 Op een eerdere studiedag heeft een groep                       
collega’s ukelele-les gehad.                                                           
Een ukelele is een minigitaar met  4 snaren i.p.v. 
6. Dit, gecombineerd met een veel kortere hals, 
maakt het een relatief eenvoudig instrument om 
te leren bespelen en in de klas kinderliedjes mee 
te begeleiden. De enthousiaste reacties van de 
vorige keer heeft ons doen besluiten de ukelele-
leraar nog een keer in te vliegen. 



 

We zijn begonnen met kijken op Google Earth. 
Waar wonen wij, in welk dorp woon je, of                     
misschien wel in een stad en hoe heet je                          
straat waar in je woont en hoe ziet je huis eruit.                          

Daarna hebben we gekeken wat nu typisch      
Nederlands eten is. We mochten zelf kiezen       
wat we wilden proeven. Nou dat was wel een 
hele leuke activiteit. Inmiddels weten we dat 
beschuit met muisjes, bitterballen, kaas, drop   
en stroopwafels erg lekker zijn.  

Ook hebben we gekeken wie de Koning en                
Koningin van Nederland zijn en hoe de                         
prinsesjes heten.                                                                 
We hebben Prinsjesdag gevierd.                     
Verkleed als echte prinsen en prinsessen                       
gingen we zonder gouden koets, maar met                   
stokpaard een toer maken over de speelplaats.  
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BC5 

Na de vakantie zijn wij in BC 5 gestart met een nieuw thema in de klas:  

En weten jullie ook dat er heel veel leuke                      

Nederlandse artiesten zijn? Wij hebben allerlei 

soorten muziek geluisterd en ook gekeken wat 

we mooie muziek vonden of juist geen mooie 

muziek.  
 

Elke vrijdagmiddag is het weer tijd voor oud 

Hollandse spelen. Dat is altijd een gezellige 

boel. De sjoelbak wordt gehaald of we gaan 

koekhappen.    

                                                                                

Nu zijn we klompen mooi aan het versieren, 

maar niet voordat we eerst de klompendans 

geoefend hadden.  

 
Groetjes van iedereen uit klas BC5 



Aankondiging van de Buitenklas 
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Blazen 

De Buitenklas heeft weer haar best gedaan om de klassen enthousiast 

te maken voor een buitenlesje. En hoe heerlijk is het om buiten te spelen.  

Volop bloembakken, bloembollen, 

potgrond en hydrokorrels want                       

het is nu weer tijd om bolletjes te 

planten zodat we in het voorjaar kunnen genieten van mooie bloemen!! 

Stokken en fleurige repen stof om mooie vlaggen te maken. 

Knutselpakketjes om windvangers te maken en allerlei kleuren en                    

formaten stoepkrijt om mooie kunstwerken te maken op de stoeptegels, 

maar ook op de muren.                                                                                 

Diverse soorten en vormen (en zelfs geuren) bellenblaasmaterialen.                                                                         

Zelfs een echte bellenblaasmachine. 

Laten we met z’n allen de Speelplaats eens mooi versieren.  

Voelen 

Samen  

buiten  

spelen 

Horen 

Ruiken 

Zien 
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samen 

fijn spelen 

Samen spelen, samen delen 

samen delen 

pop boek 

bal 

puzzel 

 Hallo Allemaal! 

Wij hopen dat jullie hebben                    

genoten van de verscheidene  

logopedielessen op Social 

Schools.  

Al was het erg leuk om                                 

de filmpjes te maken,                                

wij zijn blij om jullie                                   

weer in de klas te                                          

mogen ontvangen!  

Zing en gebaar gezellig mee                          

met het liedje: Samen spelen,           

Samen delen.                                              

(Klik hiervoor op Emiel met de bal) 

Liefs Inge en Kelly 

https://www.youtube.com/watch?v=tsAMF3Wp8jQ&ab_channel=Kinderliedjes-Minidisco-Kinderdisco
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Hallo allemaal, 

 

Op 21 augustus ben ik op de Emiliusschool gestart als conciërge.                                                    

Mijn naam is Freddy Vermeulen en ik word bijna 38. Samen met mijn gezin woon                   

ik in het mooie Mariahout. Ik ben getrouwd met Natascha en samen hebben we                 

drie kinderen. Dochters Sam (8) en Noor (3) en een zoon Diem (5).                                                  

In mijn vrije tijd ga ik er graag met mijn gezin op uit en daarnaast ben ik veel op                        

het voetbalveld te vinden. Dit seizoen ben ik namelijk begonnen als hoofdtrainer en 

coach van de selectie van VV Mariahout. 

 

De Emiliusschool is een fijne omgeving en ik draag er graag aan bij om dit zo te 

houden. Ik kijk ernaar uit om iedereen persoonlijk te ontmoeten, dus maak gerust 

een praatje als we elkaar tegenkomen. 

 

Hartelijke groeten, 

Freddy Vermeulen 

 

Hallo allemaal,  

                                                                                                                                                                   

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Simone van 

Kempen en ik ben sinds dit schooljaar leerkracht van 

klas AB2 op dinsdag, woensdag en vrijdag.                                                 

Hiervoor werkte ik op KC Berglaren in Gemert.  

 

Ik ben getrouwd met Rudy en wij wonen samen met 

ons zoontje Bram van 1  in Beek en Donk.  

In mijn vrije tijd ga ik graag leuke dingen doen met 

mijn gezin, ben ik in de sportschool te vinden of kijk 

een serie. Ook kijk ik graag naar PSV (zowel op tv als 

in het stadion) of naar wedstrijden van Sparta’25                               

(de club waar ik zelf gespeeld heb en jarenlang                          

vrijwilligerswerk heb gedaan). 

 

Ik heb het tot nu toe heel erg naar mijn zin op de                       

Emiliusschool en hoop hier nog vele jaren te mogen 

werken.                                                                                         

Groetjes, Simone 

 

 

 

 

Hallo Allemaal,  

Mijn naam is Lisanne Wijnen en ik ben 19 jaar oud.                            

Ik ben afgelopen schooljaar afgestudeerd aan de                          

opleiding onderwijsassistent aan het Summa college in 

Eindhoven.  

In mijn afstudeerjaar heb ik stage gelopen op de Emilius-

school. Toen ik in mijn laatste periode van mijn opleiding 

zat kwam er een vacature vrij voor een baan als klas-

senassistent. Met alle enthousiasme heb ik toen gesollici-

teerd. Toen ik te horen kreeg dat ik aangenomen was kon 

mijn dag niet meer stuk.  

Nu ben ik alweer een aantal weken gestart met deze             

fantastische baan en werk ik met alle plezier op de                     

Emiliusschool.  
 

Groetjes Lisanne,  

W
e

lk
o

m
 n

ie
u

w
e

 c
o

lle
g

a
’s
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 Hoi allemaal, 
 
Mijn naam is Daphne Zonnevijlle en ik ben 24 jaar oud.                         
Ik woon in Eindhoven en ik studeer aan de Fontys                               
Sporthogeschool (ALO).  
Verder werk ik ook als zwemjuf bij Laco in Nuenen.  
In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn familie                         
en vrienden. 
 
Dit jaar zullen jullie mij vast wel eens zien op school en vooral                      
ook tijdens de gymlessen. Als stagiaire ga ik namelijk in februari                  
beginnen met mijn afstudeerstage en ik ben superblij om deze                      
kans hier te vervullen.  
Groetjes Daphne 

 

 
Hallo,  

 
Mijn naam is Sabine Op Heij en ik ben 18 jaar oud.  
Ik kom uit Son en Breugel en ik studeer onderwijsassistent 
aan het Summa College. Ik zit nu in mijn derde leerjaar en 
hoop te mogen slagen voor mijn opleiding.  
Ik zie er erg naar uit hier op de Emiliusschool in klas BC2 
te mogen stage lopen.  

 

Vriendelijke groet, 

Sabine 

Ons kwam ter 

 

Vervuilde lucht in huis en gezondheid  

Wat kun je zelf doen?  

 

 
Hoii, ik zal me even in het kort voorstellen. Mijn naam is Noa, ik ben                      
17 jaar oud en ik mag dit jaar stage lopen in klas BC4. Op de donderdag 
en op de vrijdag. Wat ik super leuk en gezellig vind!  
Ik kom vanuit de opleiding maatschappelijke zorg niveau 4 op het                       
Summa college. Ik heb het op de Emiliusschool super erg naar mijn zin. 
Veel uitdagingen, en leerprocessen maar dat gaat helemaal goed komen! 
We gaan er een leuk jaar van maken.  
En wie weet komen we elkaar nog eens tegen!  
 
Groetjes, Noa van der Sandt 

https://ggdleefomgeving.nl/in-huis/vervuilde-lucht/wat-kun-je-zelf-doen/
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De Pen 
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De Pen 



Klik op de link voor ‘Formulieren’ op de website 

  

  

  

Herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 December 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021 

Pasen   5 april 2021 t/m 7 april 2021 

Studiedag 21 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 

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 

De Emiliusschool wenst u een fijne herfstvakantie toe 

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 

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

