
 

Op de valreep van de zomer-
vakantie nog enkele wetens-
waardigheden van mijn hand. 
Ik zal me daarin beperken tot 
de ‘grotere’ onderwerpen, er 
gebeurt immers zo veel,              
iedere dag weer…. 
 
 
   
 

Onderwijsinspectie: 
In juni zijn zowel onze SO als onze VSO                    
afdeling bezocht door de onderwijsinspectie.               
Behalve de 10 klasbezoeken waren er                         
gesprekken met (een afvaardiging van) de     
Medezeggenschapsraad en onze Raad van 
Toezicht en verder allerlei geledingen binnen 
de school, inclusief een ontmoeting met een 
groep leerlingen. 
 
We hebben nog geen eindrapportage ontvan-
gen, we hebben wel een feedbackgesprek met 
de inspectie gehad. Daarin kwam naar voren 
dat een heleboel zaken op onze school goed 
geregeld zijn, maar ook dat er nog onderdelen 
zijn die beter moeten. 
 
Wat gaat goed? 
De voorwaarden en het primair proces zijn 
goed op orde (en daar mogen we terecht trots 
op zijn) en dan gaat het om: 

 Professionele houding van het perso-
neel: betrokken, werkplezier, enthou-
siast team, kan en wil investeren in de 
eigen ontwikkeling en die van de school; 

 Aanbod is uitgebreid en eigentijds. Inzet 
van ICT biedt extra mogelijkheden voor 
leerlingen; 

 Het bestuur faciliteert en stimuleert; 

 Bovengemiddeld veel en goede facilitei-
ten, passend bij de doelgroep; 

 De financiën zijn op orde; 

 Één kind – één plan, plus ouderbetrok-
kenheid; 

 Samenwerking met de zorginstelling; 

 Onze strategische positionering 
(omgevingsbepaling binnen de doel-
groep EMB). 

 
Wat moet beter? 
De komende twee jaar moeten we een verbete-
ring aanbrengen in de systematiek van de           
kwaliteitszorg en over de communicatie daar-
over (nieuwsbrief, schoolgids, jaarverslag).      

Van de directie 

We zijn op de Emiliusschool vooral bezig met 
de ontwikkeling van de individuele leerlingen, 
maar kunnen we ook op schoolniveau kwali-
teitsconclusies trekken en verbeteringen door-
voeren? 
 
CAO primair onderwijs: 
De stakingen hebben uiteindelijk mede geleid 
tot een nieuwe CAO. In alle eerlijkheid ben ik er 
niet zo gelukkig mee. Ik vind het voor de leraren 
fantastisch dat er sprake is van zo’n forse loons-
verhoging van zo’n 7 tot wel 11 %. Op de Emili-
usschool werken leraren en ook heel veel on-
derwijs ondersteunende collega’s. Die laatste 
groep komt er bekaaid vanaf met slechts 2,5% 
salarisverhoging. De verhoudingen raken 
wat zoek in het salarishuis in het onder-
wijs, ik schat zo in dat daar het laatste 
woord nog niet over gezegd is……. 
 
Renovatie toiletten/lavetten: 
Het is zover! De renovatie is afgerond en 
daar zijn we blij mee. Misschien hier en 
daar nog een likje verf en een poetsdoek, 
maar het grote werk is gedaan. We zijn er trots 
op dat onze leerlingen, ondanks al het hak- en 
breekwerk geen hinder hebben ondervonden 
van alle werkzaamheden. Herrie en grote rom-
mel zijn alleen gemaakt in de weekenden wan-
neer de leerlingen er niet waren en ‘s morgens 
voor 09.00 uur. Het resultaat mag er zijn, ons 
sanitair staat er weer fris op. Er is gewerkt met 
eigentijdse en doelmatige kwaliteitsmaterialen.  
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Verduurzaming Emiliusschool: 
Het is nog maar een tipje van de sluier en op 
school is er nog nauwelijks tijd geweest om                    
hier over te communiceren, dat gaan we na de 
vakantie doen. Maar er bestaan mooie plannen 
om de Emiliusschool wat betreft het energiever-
bruik verregaand te verduurzamen.                          
Dat betekent zo’n 500 zonnepanelen op het dak 
en alle verlichting veranderen in LED verlichting.                 
Een grote subsidie hiervoor is onlangs toege-
kend. 

 
Nieuwbouw SWZ: 
Er staat op het gebied van de huisvesting heel 
erg veel te gebeuren op het naastliggende ter-
rein van SWZ. Het komt er eigenlijk op neer dat 
alles plat gaat en nieuw gebouwd gaat worden. 
In deze nieuwsbrief kan ik dat niet allemaal toe-
lichten, maar als het u interesseert: in De Tref is 
een permanente inspiratietentoonstelling, die 
ook voortdurend geactualiseerd wordt. Voor de 
collega’s van de Emiliusschool organiseren we 
een voorlichtingsbijeenkomst in november.   
Zolang hoeft u dus niet te wachten en loop             
gerust eens binnen in De Tref. 

Van de directie 

Naar de Kermis 
Misschien hadden jullie het al vernomen 
maandag 18 juni was er een stroom- 
storing op de Kermis in Son. Dus was er 
weinig gedraaid en gezwierd. Gelukkig 
was er wel een heel toffe clown.                             
Maar een Kermis zonder beleving van                    
de attracties… 
We mochten daarom dinsdag nog een 
keer komen en dat lieten wij ons geen 
twee keer zeggen. Jippie!!!! 

Even voorstellen 
Op 25 juni heb ik mijn eerste vergaderavond als MR lid gehad.                                                     
Startend met een gezamenlijke vergadering met de Raad van Toezicht.  
Bij het delen van hun ervaringen kwam het enthousiasme voor hetgeen 
dagelijks in de Emiliusschool gebeurd goed tot uitdrukking. Mooi om te 
zien. Als ouder van Anne herken ik dit enthousiasme. Anne gaat er met 
plezier naar toe. 
  
Ik ben Peter de Klerk en ben getrouwd met Karin.                                                         
We hebben 3 dochters en wonen in Helmond.  
Anne is 14 jaar en is in ons gezellige en drukke gezin de middelste.                                                                
Ik werk bij ABNAMRO Bank. 
  
Als lid van de MR wil ik een bijdrage leveren en een stem zijn voor de 
leerlingen. Dit doe ik met mijn financiële achtergrond en natuurlijk met 
de persoonlijke ervaringen die ik heb als vader van Anne. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolgens zijn de klassen zelf 
aan de slag gegaan met onder 
andere oudhollandse spelletjes.  
De kinderen mochten zelf uitkie-
zen in welke volgorde ze de                   
spelletjes gingen uitvoeren.   

Over het casinospel waren  
de kinderen het meest                          
enthousiast.                                      
Het pakken van muntjes en 
ballonen in een levensgroot 
casino wat ook meteen een 
soort windmachine was.  

Op vrijdag 19 april was er nog een 
activiteit met betrekking tot                     
Koningsdag, het koningsontbijt! 
Het was heerlijk weer die dag dus 
alle kinderen zaten heerlijk buiten 
in het zonnetje te eten. En met z’n 
allen aan tafel eet je altijd meer.  

Ook was er nog een speurtocht op het terrein. 
Door het volgen van de oranje ballonnen wist je 
hoe de route liep. Bij terugkomst op school stond 
er een lekker ijsje klaar. In combinatie met een 
glaasje limonade is deze dag afgesloten.  
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Op woensdag 17 april werden de jaarlijks terugkerende Koningspelen weer gehouden. Deze 
activiteit wordt al weer een aantal jaren georganiseerd door de stagiaires van de gym.                                 
Dit schooljaar waren dat Marco en Maikel, twee enthousiaste gymstagiaires.  
 
Een mooie zonnige dag waarbij de dag begonnen werd met een openingsdans: ‘Fittlala’.                    
De dans werd een week voor de Koningspelen in de klassen geoefend, tijdens de Konings-
spelen dansten alle leerlingen enthousiast mee.  
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 So you think you can dance 

Het zal u niet ontgaan zijn: op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) in werking getreden. Ook de Emiliusschool moet aan deze 
nieuwe privacywet voldoen. Samen met Onderwijscentrum Leijpark (Tilburg), 
Mytylschool Gabriël (Den Bosch) en Mytylschool De Sprienke (Goes) zijn we 
met een traject gestart om alle ins en outs van deze wet te leren kennen.                         
We worden hierbij deskundig begeleid door de CED-groep.  
Scholen zijn verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. 
De Emiliusschool heeft ervoor gekozen om deze extern, bij de CED-groep, in   
te huren.  
Intern hebben we een AVG-coördinator.                                                                                 
Via het mailadres avg@emiliusschool.nl kunt u uw vragen stellen of zaken                    
melden die de aandacht behoeven aangaande privacy.                                               
Maar u kunt natuurlijk ook altijd bellen of binnen lopen. 
 
Afgelopen studiedag stond helemaal in het teken van de AVG.                                             
In de ochtend hebben we een vijftal workshops gevolgd waarin                                                       
de bewustwording centraal stond.  

De eerste workshop was een presentatie over hoe je veilig om kan gaan met je privé-gegevens.  
Bij workshop twee moesten we kijken of het klaslokaal wel AVG-proof was. Uiteraard was het lokaal zo ingericht dat het 
dat niet was. Wat moet anders en hoe kunnen we dat doen zodat het toch werkbaar blijft?  
Workshop drie stond in het teken van voorwerpen: wat hebben deze voorwerpen te maken met de AVG en wat zijn de 
aandachtspunten?  
Bij workshop vier kregen we een aantal casussen voorgeschoteld die met elkaar besproken werden.  
In de vijfde workshop werd gekeken of iets een persoonsgegeven is en zo ja, wat voor persoonsgegeven.  
In de middag heeft iedereen een e-learning module gevolgd over de AVG. Met een certificaat rijker hebben we de studie-
dag afgesloten. Ondanks dat de AVG ‘taaie kost’ is, hebben we een zeer geslaagde dag achter de rug! 
 
Namens de AVG-groep wens ik u allemaal een hele fijne vakantie! 
Marieke Heijink, AVG-coördinator 

 
Dance, dance, dance 
 

So you think you can dance? 
 

Iedere dinsdag volgt een groepje leerlingen van de Emiliusschool samen met een aantal andere 
kinderen dansles. Dansjuf Lindy werkt dan na schooltijd vol passie en met heel veel enthousias-
me in onze gymzaal met de groep. 
   

29 mei was het zover. Er vond een prachtig optreden plaats in de aula. De zaal zat vol. Iedereen 
had er zin in. En de dansers zelf natuurlijk ook. Het werd een geweldig optreden. Met veel plezier 
hebben de leerlingen uit klas AB4 het volgende geschreven over de voorstelling. 

“De dansvoorstelling was dinsdagmiddag. 

In de aula was het donker. 

Er stonden banken om te zitten. 

De gordijnen waren dicht. 

Toen ging het licht aan. 

Er was echte disco verlichting,  

wat een mooie lampen. 

De gordijnen gingen open. 

Ik zie Mariam van mijn klas. 

Ze heeft mooie kleren aan.. 

Sommige dansers hadden zilveren 

jurkjes aan.  

Ze hadden mooie make-up. 

Ik vond het dansen heel mooi. 

Ik kijk op mijn webcam naar de voorstelling. 

Mariam uit mijn klas had mooie kleren aan. 

De muziek was heel stoer. 

Wij mochten zelf mee doen met dansen. 

Het was zo super gaaf……” 

En dat was het. Super gaaf.  

Dankjewel alle dansers en dansjuf Lindy! 

mailto:avg@emiliusschool.nl


 

 

 

 

 

 

 

P A G I N A  5  

Wij hebben er zin in 

Wij zijn er klaar voor 
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Declan:  

super top ,kano, de speedboot, randmeer, goede voorbereiding, de wc was heel erg 

goed  douches kampvuur en het varen was heel erg leuk , met corrie ging heel erg 

goed , op de plank staan het barbeque en de spelletjes waren ook heel leuk. 

IK HEB SUPER GENOTEN 

Robin: 

Ik heb ook echt lekker genoten van het varen in de verschillende boten. Soms vond ik 

het wel spannend, ik heb wel wat weinig geslapen, dus ook moe. Het logeren is ook 

heel mooi en spannend. Het kampvuur was ook mooi en het zingen van het kamp-

lied. Volgende keer ga ik liever niet meer uit de rolstoel. 

HET WAS SUPER!! 

Mohamed: 

Zeilen was spannend.                                                                                                                              

Schuine boot was eng. Speedboot en zwemmen was heel 

mooi. Slapen was super leuk samen met Rick op de kamer 

en elkaar plagen.   HEEL MOOI !!! 

WAT EEN LEUK ZEILKAMP !!!!!!!!!! 

Wij  zijn van 20 t/m 22 juni op zeilkamp geweest op de Loosdregtse                      

Plassen op het eiland “Robinson Crusoë” 

Hieronder leest u hoe de kinderen van klas AB5 het kamp                                       
ervaren hebben: 

Dirk: 

Ik vond het leuk met Oguz Han de eerste nacht niet slapen.                                                                             

Het zeilen was leuk en we hebben goed gegeten.                                                                                 

Vooral de BBQ en de macaroni waren lekker.                                                                                          

Ik vond het besturen van de groene boot erg gaaf!!                                                                             

Ik heb een mooie tijd gehad!    SUPER GAAF !!!! 



 

 

 

 

 

Oguz Han: 

Super leuk kamp gehad. Ik vond alle boten wel heel                          

spannend en gaaf. Weinig geslapen, dus ook erg moe! 

We waren ook nog gefilmd op de achtergrond. Het kampvuur  

was allerleukst met de heerlijke marshmallows. 

HET WAS MOOI !!!! 

Rick: 

Ik was veel samen met Damian en het was super spannend                     

en gaaf!! Ik vond vooral de speedboot uitdagend en wat                              

ging dat hard zeg!                                                                                                                     

Het kanoën was ook heel erg mooi om te doen.                                                       

En het eten was me toch lekker: vooral die BBQ!  SUPER GAAF !!!  

Kadir: 

Heel erg mooie leuk kamp gehad en het BBQ was lekker en het 

slapen ging goed en iedere  dag gevaren mooi was  dat en kei 

leuk kamp 3 dagen en was een toppers en mensen waren kei                  

erg aardig en vriendelijk  

Afia: 

Het kamp was zeker OKEE !                                                                                 

Alles was goed en mooi. Duim omhoog!!                                                          

HELEMAAL OKAY !!    DOEI  !! 
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Een deel van het schoolreisjesgeld hebben een aantal klassen aan een                                      
voorstelling van ‘De lachende zon’ besteed.                                                                                      
De kinderen werden begroet met een rustig namenlied. Daarna werden er                         
bellen bij de kinderen gezet zodat ze zelf mee konden doen.                                                              
De kinderen genoten volop vooral toen zij met drumstokken aan de slag 
konden. Op de foto’s zien jullie wel hoe elke klas en alle kinderen genoten 
hebben. Groet klas CD4, BC4, BC2 en CD2  

De lachende zon P A G I N A  8  
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Klas BC6 naar de kapper 

Kapsalon Hannie in Berkenstaete Archipel  
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In het weekend van 3 juni was er groot feest in 
het dorp. 25 jaar geleden werden de Zwaan en 
Kloosterhotel La Sonnerie overgenomen door de 
kinderen van de toenmalige eigenaar en zijn 
vrouw. Dat moest gevierd worden ! 
 
Er was een lunch op straat. Een enorme lange rij 
tafels van de Zwaan tot aan La Sonnerie. 700 
mensen namen daar deel aan. Aansluitend was 
er een receptie en een feestavond voor genodig-
den. In de uitnodiging stond te lezen dat een 
cadeau in de vorm van een financiële bijdrage 
gewaardeerd werd.  
 
De verrassing was groot toen we hoorden dat 
het geschonken geld bedoeld was voor …                        
onze school.                                                               

Als blijk van waardering hebben we met alle 
klassen slingers gemaakt . De vrijdag voor 
dat weekend hebben we met 2 klassen de 
slingers  naar La Sonnerie gebracht.                         
We hadden zoveel slingers gemaakt dat het 
hele stuk tussen deze 2 horeca gelegenhe-
den versierd kon worden. Daar waren zij erg 
blij mee.  
 

Het werd een mooie zonnige dag.                                  
Het zag er heel feestelijk uit en Addy van                    
La Sonnerie bedankte ons allemaal voor de 
mooie versieringen. 
Op maandag 18 juni kwamen Addy, Marian, 
Arianne en Odette bij ons op school. 
Er was een optreden van de schoolband .  
 
En toen kwam het officiële gedeelte. Janne 
mocht het bedrag laten zien dat aan de 
school geschonken werd. Wat een mooi 
bedrag werd ons geschonken!!!  4771 euro. 
 

Er was al flink nagedacht over het cadeau. 
Graag zouden we een tovertafel voor onze 
school aanschaffen. Er was een tovertafel 
geleend en zo konden we 
laten zien wat we kunnen 
doen met zo’n tafel.                                          
Wat een super mooi                 
cadeau.  
 
Lieve mensen van                                         
La Sonnerie en de Zwaan; 
Enorm bedankt! 
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https://www.zwaan-son.nl/
https://www.sonnerie.nl/
https://paper.mooisonenbreugel.nl/open/73a8fd53#p18
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/21825/de-zwaan-en-la-sonnerie-zorgen-voor-denderend-dorpsfeest-#album
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Klas AB2 heeft de afgelopen 6 weken gewerkt aan het thema Sprookjes. Vooral  Roodkapje, 
Hans en Grietje en Sneeuwwitje kwamen aan de orde. We hebben gelezen en verteld, toneel-
gespeeld en gezongen, geknutseld en gekookt, maar ook koekjes geteld, de R van roodkapje 
gezocht, ook de picto-lesjes van Peter waren leuk! En natuurlijk zijn we ook naar de Efteling 
gegaan, dat was maandag 25 juni, wat een feest was dat! 
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Sporten en Vrijetijd 

Judo juf Annemarie en de vrijwilligers van de                                         

duikvereniging de Red Lobsters  SUPER BEDANKT! 

Bent U op zoek naar een leuke sport en/of vrije tijdsbesteding voor uw kind, kijk eens op: https://www.unieksporten.nl/                                                          

Dit is een zeer uitgebreide site waarop u heel veel informatie kunt vinden.  

Op https://jeugdfondssportencultuur.nl en op https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/  kunt uw meer informatie 

vinden met betrekking tot  financiële zaken.                                                                                                                                                                         
 
Voor gemeente Eindhoven klik op de link:          Voor de gemeente Son en Breugel  klik op de link: 
 
Ook zijn er in de verschillende gemeentes stichtingen en/of                                                              
combinatiefunctionarissen die gespecialiseerd zijn in kinderen                                                       
met een beperking en die u en uw kind begeleiden naar een vereniging.  
Kijk bijvoorbeeld op: 

Gemeente Son en Breugel  : https://meedoensenb.nl/                                                                                                         
of stuur een mail naar   : info@meedoensenb.nl 
 

Gemeente Eindhoven  : https://eindhovensport.nl/                                                                                          
of stuur een mail naar Imke : i.van.houtum@eindhoven.nl  
 

Gemeente Helmond  : https://jibbhelmond.nl/   
of stuur een mail naar Daan :daangardien@jibbhelmond.nl           

Maar natuurlijk kunt u met al uw vragen ook bij ons terecht. 

Groetjes de gymjuffen 

https://www.unieksporten.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl
https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/
https://meedoensenb.nl/
https://eindhovensport.nl/
mailto:daangardien@jibbhelmond.nl
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/inkomensondersteuning/meedoenbijdrage
https://www.sonenbreugel.nl/inwoners-en-ondernemers/onderwerpen-a-z_44076/product/aanvullende-inkomensondersteuning_845.html
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Op woensdag 23 mei stonden we te popelen om naar het 
Ottenbad te Eindhoven te gaan. Het lang verwachte                      
diplomazwemmen stond voor Tim gepland op deze dag. 
De spanning was om te snijden, maar het is natuurlijk 
ook niet niks om officieel examen te moeten doen.                      
Door alle zenuwen was het duiken door het gat even een 
flinke opgave, maar na een aantal pogingen lukte het Tim 
alsnog om er door heen te duiken. Gelukkig zwom Tim 
keurig zijn baantjes op zijn rug en buik, zelfs met kleding 
aan en liet hij zien dat hij kan drijven als de beste.                                        
Al het harde werken werd beloond. We konden in koor 
roepen: GESLAAGD!!!! 
Daarna snel terug naar de aula van de school voor de         
officiële diploma-uitreiking. Onder het genot van iets       
lekkers kon Tim alle felicitaties en cadeautjes eindelijk   
in ontvangst nemen. 

Zwemdiploma A voor Tim 

Tim: Hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je 

zwemdiploma A 
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Op school hebben wij een “Liedjeskist”. Dit is een methode waarbij je van ‘gewoon gezellig                     
zingen’ met een beetje toevoeging zingen tot leermiddel maakt. We hebben al een aantal klas-
sen met een eigen liedjeskist. De methode is niet helemaal nieuw. De laatste tijd werkt ook de 
schoollogopedie ermee in meerdere klassen. 
 
Het principe is eenvoudig. Bij elk (kinder)liedje hoort een voorwerp. 
Door dat voorwerp aan het liedje te koppelen kan een kind later    
kiezen welk liedje het wil horen. 
Eerst zingen we het liedje, waarbij we het voorwerp aan de leerlingen 
laten zien. Door hier en daar iets bijzonders aan het liedje te koppelen 
maakt het meer indruk op de leerlingen.  
 
‘Op een grote paddenstoel’ wordt leuk doordat we aan het eind van 
het liedje ‘de beentjes hoepla, in de lucht’ gooien.                                    
 
Bij ‘het regent, het zegent’ worden de leerlingen nat 
gespoten. De een vindt dit leuk, de ander helemaal niet!  
Als er 2 liedjes geïntroduceerd zijn mogen de leerlingen 
kiezen door één van de 2 bijbehorende voorwerpen aan 
te wijzen/kijken, bijvoorbeeld de paddenstoel of de plan-
tenspuit. Kiest de leerling het juiste liedje dan is dat 
leuk, maar als hij het verkeerde kiest moet hij de conse-
quentie daarvan ervaren. Sommigen kiezen omdat ze 
iets heel leuk vinden, anderen omdat ze iets anders niet 
leuk vinden. 
Het mooie van de liedjeskist is dat er niet alleen 40 
voorwerpen in zitten, maar ook foto’s van de voorwer-
pen en picto’s. Zo kun je de lesjes een beetje moeilijker 
maken en aanpassen aan het niveau van de leerling, of uitproberen wat de leerling begrijpt. 
Zo wordt het zingen gekoppeld aan (bewust) kiezen, een onderdeel van communicatie.                 
Maar ook kan het kind via lichaamstaal laten merken welke liedjes aanspreken en welke niet. 
Leerlingen die nog niet aan kiezen toe zijn kunnen communicatievoorwaarden leren die ook 
belangrijk zijn, zoals het accepteren van een voorgehouden voorwerp, het bekijken, beluisteren 
en eventueel betasten. Ook kunnen ze leren om op hun beurt te wachten, een beurt te nemen 
en de beurt ‘terug te geven’. Door het herhalen leren ze misschien ook de liedjes herkennen.          
Bij een klas met jonge kinderen bleek het leereffect wat trager, maar evengoed dat herhaling en 
de interesse in muziek wel motiveerden om te volgen. Omdat iedereen simpele, veelal bekende  
kinderliedjes kan zingen, kost het alleen voorbereidingstijd voor de onbekende liedjes.                   
Onze leerlingen houden van zingen, dus een lesje van 30 minuten is snel voorbij. En ze hebben 
op een leuke manier toch nog wat geleerd! 
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Deze keer is Anneke van der Harst het zonnetje.  

Anneke is geboren in Den Haag in 1942.                             
Na haar trouwen is ze met haar man Arie                       

verhuisd naar Rijswijk waar ze maar twee jaar hebben 
gewoond. Haar man werkte bij Philips en zodoende 
kwamen ze in Geldrop te wonen. Daar zijn twee zonen 

geboren. Na een aantal jaren werd haar man Arie door 
Philips uitgezonden naar Panama en opnieuw gingen ze 
verhuizen. In Panama is haar derde zoon geboren. Anneke heeft in Panama ook veel                        

vrijwilligerswerk gedaan in een ziekenhuis op de kinderafdeling waar het heel anders aan 
toeging dan hier in Nederland.  Na vier jaar is het gezin terug naar Nederland gekomen en 
zijn ze in Son gaan wonen. Hier vond Anneke ook snel weer haar draai.  

Ze heeft ruim 25 jaar gymlessen gegeven op 
Basisschool de Sonnewijzer in Son en op 

een basisschool in Eindhoven. Anneke geeft 
ook al jarenlang gymlessen aan ouderen.                 
Al ruim 18 jaar is Anneke vrijwilligster op de 

Emiliusschool. Ze is begonnen in de ortho-
theek maar al snel merkte ze dat ze het                 
contact met de kinderen miste. Omdat er 

altijd zwemvrijwilligers nodig zijn, was de 
overstap snel gemaakt.                                                        
Op dinsdagmiddag en donderdagochtend is 

Anneke bij ons in het zwembad te vinden 
waar ze de kinderen met veel liefde en                      
geduld bijstaat.  

Anneke is optimistisch en hoopt dit werk nog 

een hele poos met evenveel plezier  te kun-
nen doen.                                                  

Verder geniet Anneke samen met Arie van 
haar 2 kleinkinderen, een jongen van 14 en 
een meisje van 4 jaar.                                                        

Tot slot meldt Anneke dat ze ook bridgeles 
geeft, regelmatig gaat fietsen en tennist.  
Dat houdt haar zo fit.                                                  

Kortom jullie begrijpen….                                                                       

Anneke heeft nog volop... 

Wij hopen Anneke nog 
lang te mogen zien op de                               

Emiliusschool. 

Help jij mee om van Steptember 
2018 een succes te maken?  
Voor informatie klik op de         
afbeeldingen  

Steptember actie voor cerebrale parese 

https://www.steptember.nl/hoe-je-de-actie-steunt/
https://www.steptember.nl/questions/
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Wij, als vrijwilligers, waren door de school uitgenodigd voor een gezellige middag. 
Nou daar hadden wij wel oren naar. Jacqueline, Wilma, Vonny, Yvonne en Ine hadden                                   
er voor ons een gezellige middag van gemaakt. 
Wij vertrokken met volle auto’s vanaf school richting Eindhoven. We kwamen uit bij                                      
‘Beleef Eindhoven’. Het was niet zo makkelijk te vinden, maar wij als vrijwilligers van                                              
de Emiliusschool hebben wel voor hetere vuren gestaan. 
Wij werden hartelijk ontvangen door Sander en Ellen. 
Samen gingen we het spel Ik hou van Holland spelen. Nou, dat zal wel wat worden.                                         
Als eerste moesten wij per groep aanwijzen waar in Nederland diverse plaatsen liggen. Je zou 
zeggen: “dat is een makkie”, maar niets is wat het lijkt. Waar ligt nou toch Rotterdam. Hoger, 
lager, meer naar links en uiteindelijk toch fout. Grrrr. 

Het tweede spel was erg hilarisch. Per groep kregen we 6 letters en geblinddoekt moesten we 
er een woord van maken. Nou dat is nog niet zo makkelijk. Communiceren is dan het sleutel-
woord en ook verzamelen van letters (he Ine?) is geen optie. Om de letters in spiegelbeeld te 
lezen is voor ons niet te  doen en ik denk ook voor onze leerlingen op school niet. 
Daarna gingen we over op Nederlandstalige muziek. Wisten jullie dat Marco Borsato 14 num-
mer 1-hits heeft gemaakt? Nou, geen van ons wist dat. We kwamen niet verder dan 1, 2 of 3. 
Wel dacht mijn groepje dat ze 10 attracties konden opnoemen van de Efteling. 
Nou dat viel tegen. Wij hebben daarom maar ons geld gegeven aan de andere groepen, die 
daar erg blij mee waren. Grrrr. 
En weten jullie ook wat de populairste jongensnamen zijn: geen Piet of John, maar Daan en 
Sem. 
Het onderdeel ‘geen ja, geen nee en geen uhh’ was ook erg leuk. Rita begon als eerste, maar 
wist duidelijk de spelregels nog niet. En het woordje soms kwam ook veel over haar lippen. 
Maar Rita,  geeft niks hoor!!! 
Trees ging bij de eerste regel al in de fout. Ook knap toch?  
Het raden van titels van Nederlandse liedjes was erg leuk, maar omdat wij toch van een             
andere generatie zijn, wisten we er bijna niks van. Alleen Connie wist ‘Bloed, zweet en tranen’ 
te benoemen. Goed hoor. 
En dan de vragen over de Emiliusschool. Hieruit bleek dat bijna niemand van ons het boek 
van Cor helemaal had gelezen. Schande. Ik ga het meteen onder handen nemen. 
Bij het laatste spel viel me op dat Greet meteen een antwoord had op de vraag over een    
dronken vrouw. Ik wist dat niet van die engel. Kom ik uit de Middeleeuwen of zo??? 
Al met al was het een hele geslaagde middag die 
werd afgesloten met een geweldig buffet.                            
Iedereen heeft er van genoten. 
 
Nogmaals, commissie, heel veel dank.                                                                                                             
Ik denk dat ik wel mag spreken uit aller naam. 
Groetjes Roos 
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De BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap 

De BOSK is dé plek waar mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders elkaar  
vinden en elkaar helpen. Ouders van een kind met een lichamelijke handicap vinden bij     

de BOSK (h)erkenning, informatie, ondersteuning en advies. De BOSK geeft betrouwbare 
en toegankelijke informatie over cerebrale parese, meervoudig complexe handicaps,      
spina bifida, schisis, zowel medisch als praktisch.  

Hoe meer leden de BOSK heeft, hoe beter professionals, politici en zorgverleners naar ons 

luisteren. En dus: hoe beter wij jouw belangen kunnen behartigen! Met jouw lidmaatschap 
kunnen wij een plek creëren waar je lotgenoten kunt vinden en waar je ervaringen kunt  
uitwisselen met mensen die jouw situatie begrijpen.                                                                                                     

Naast de digitale nieuwsbrief (8x per jaar) en BOSK Magazine (2x per jaar) vinden ouders, maar ook professionals, 

veel  ervaringen en tips op de website www.bosk.nl. Leden kunnen elkaar ontmoeten tijdens de tweejaarlijkse familiedag en 
andere bijeenkomsten.                                                                                                                                                                                         
De BOSK werkt intensief samen met verschillende onderzoeksprogramma’s van revalidatiecentra en universiteiten.  

Op basis van de ervaringskennis die wij verzamelen is de BOSK de stem van veel mensen met een handicap.                                           

Met en voor hen spreken we met beleidsmakers, zorgverleners, bedrijven en verzekeraars.                                                                                   
Je kunt je aanmelden via https://www.bosk.nl/bosk/steun-de-bosk/word-lid/ 

Liesanne, zusje van onze leerling Tim Breuls 
onderscheiden met een Jeugdlintje.                           

Wilt u meer lezen….                                                          
Klik op de foto voor de link. 

Op zoek naar aangepast speelgoed 

Mocht u belangstelling hebben mail 
dan naar eddypothoff@gmail.com  

http://www.bosk.nl
https://www.bosk.nl/bosk/steun-de-bosk/word-lid/
http://www.gemeentebest.nl/nieuws/2018/04/17/uitreiking-jeugdlintjes-aan-lisanne-breuls-en-ceiko-altangerel
http://www.heerbeeck.nl/jeugdlintjes-2018/
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Zoals jullie misschien wel weten was er jaarlijks een theatertour van de Cliniclowns in de regio. 
Door bezuinigingen is er geen tour meer. Gelukkig mogen wij ze als school, nog regelmatig                   
vragen voor een evenement.  
Zo bezochten de Cliniclowns met hun Zintuigenorkest onze school op 4 juni. Het orkest speelt                   
de voorstelling “post”.  

 
De post moet bezorgd worden en natuurlijk gaat er altijd wat mis. De clowns en de kinderen ge-
nieten van elkaar. Ze vinden het heerlijk om op onze school te spelen. 
 
Ook een ander programma van de Cliniclowns wordt met onze kinderen gespeeld.                                       
Het heet; Speel je mee.  

 
Er wordt meer naar het initiatief van het kind gevraagd. Voorwerpen hoeven niet altijd te zijn 
waarvoor ze zouden moeten dienen. Een borstel kan b.v. ineens een telefoon worden. Een dweil 
een pruik. De improvisatie zorgt ervoor dat iedere voorstelling weer anders is. 
 
Bedankt Cliniclowns. We hebben erg genoten. 

In het nieuwe schooljaar gaan we al snel van start met een nieuw thema:                                               
De 4 elementen “WATER, VUUR, LUCHT, AARDE”.                                                                                         
De themaweken gaan twee weken duren en zullen gehouden worden in week 38 en 39                    
(van 17 t/m 28 september). 

Aankondiging Themaweken 



De Pen P A G I N A  2 0  

 De eerste kennismaking met onze school was zo’n 20 jaar gele-
den toen ik op weg van Schijndel naar Ikea een groot bord langs 
de weg zag staan. ‘De Emiliusschool breidt uit’ stond er op. Het 
deel van de school wat we ‘de nieuwbouw’ noemen werd toen 
gebouwd. Dat zag ik wel, maar ik dacht ook meteen: ‘O, heeft die 
school dan misschien personeel nodig?’ Ik woonde net in Brabant 
en was op zoek naar werk in het onderwijs. De volgende dag toch 
een beetje nerveus de school binnen gelopen. De eerste de beste 
die ik tegen kwam vroeg ik of ik iemand van het management kon 
spreken.  
 

Dat was oud adjunct-directeur Cor Brand. Ik verwachtte dat hij me 
mee zou nemen naar zijn kamer, maar nee: Cor bracht me naar 
een tafeltje in de aula waaraan we met elkaar in gesprek gingen. 
Tijdens het gesprek met Cor volgde ik vanuit m’n ooghoeken wat 
er om me heen gebeurde en kon ik zo de sfeer van de school proeven. Er was een sollicitatieronde voor vervan-
gers gaande, als ik wilde kon ik een sollicitatiebrief insturen. Heb ik gedaan en een week of wat later waren de 
sollicitatiegesprekken: met directeur Willem de Jong en met de sollicitatiecommissie van collega’s die kritische 
vragen stelden!   
Ik werd aangenomen en kort na de sollicitatie was de  eerste vervangingsklus in de klas van Monica Thijssen, 
met assistente Nelleke en Helen als stagiaire. Heel anders werken dan op een basisschool, daar moest ik erg 
aan wennen. Maar werken op onze school gaf me steeds meer voldoening, ook omdat individueel werken met 
kinderen op de Emiliusschool heel belangrijk is. Dat miste ik op de basisschool. Ik raakte er steeds meer van 
overtuigd: hier zit ik op m’n plek! 
 

In het schooljaar 1999-2000 kreeg ik m’n eerste eigen klas. Pittig klusje: kinderen leren kennen, lesmethodes 
doornemen, lessen voorbereiden, lessen geven en andere taken die een leerkracht heeft. Langzaamaan kreeg ik 
er handigheid in en werd het werk steeds plezieriger. Zelf lesmateriaal maken heb in de klassen waarin ik heb 
gestaan veel gedaan. Kost tijd, maar dat vind ik geen probleem. Zeker niet als ik zie dat het materiaal aanslaat 
en kinderen ervan leren. De laatste jaren is er op internet heel veel lesmateriaal te vinden, maar voordat je iets 
geschikts hebt gevonden is het ineens een stuk later. Dat is dan maar zo….  
Les geven, zingen, muziek maken, uitstapjes met klassen, projecten die ik in klassen heb gedaan, schoolfeesten, 
personeelsfeesten, sportdagen, schoolkampen: veel herinneringen komen naar boven... En dan het laatste 
kamp: het zeilkamp met de klassen AB 5 en AB 6 zo vlak voor het pensioen: ik heb er samen met alle                    
kampgangers van genoten….voor mij een cadeau!  Ook m’n werk voor en samen met de MR heb ik als plezierig 
en zinvol ervaren.     
 

Veel is op de Emiliusschool veranderd. De rol van computers  twintig jaar geleden en nu: groot verschil!                 
En wat een  mogelijkheden biedt ICT aan onze leerlingen om ze te ondersteunen in hun ontwikkeling!  Moet alles 
wel goed werken natuurlijk..  De ontwikkeling van het computerlokaal tot wat het nu is, de ontwikkeling van de 
orthotheek van rommelig  kamertje tot de orthotheek zoals die nu is. De komst van de nieuwe aula, de snoezel-
ruimtes, de inrichting van de speelplaatsen: de Emiliusschool blijft zich ontwikkelen, ook als ik straks weg ben.  
En zo hoort het ook!  Oud-leerling Sam heeft onze school toen hij van school af ging een warm bad genoemd. 
Daar ik stap straks uit en dan zal ik het denk ik een beetje koud krijgen. Gelukkig woon ik dicht bij de school, kan 
ik af en toe langs gaan om pootje te baden…ga ik ook doen! Tenslotte: groetjes aan iedereen, heel veel dank 
aan de mensen met wie ik op wat voor manier dan ook heb samengewerkt, vergeten zal ik jullie zeker niet!  
Ik geef de pen aan Mieke Bloks: ze is pas oma geworden! 
 

Juni 2018  Peter van Ipenburg. 

Dank voor de pen, Benjo. Inderdaad: ik ga met pensioen, de laatste schooldag is mijn laatste werkdag 
op de Emiliusschool. Dan is het zover: afscheid nemen! 



  Website 

Aanvang schooljaar 20 augustus 2018 

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 zomervakantie toe 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)      
Klik op de link hiernaast voor meer informatie                                                                       

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

