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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

De laatste nieuwsbrief alweer van dit schooljaar. Weer een jaar schooljaar waarin corona 

én alle regels die daarbij horen, helaas een hoofdrol speelde. Ondanks dat gegeven heb-

ben we er een goed en fijn schooljaar van kunnen maken. Daar waar mogelijk hebben we 

zo gewoon mogelijk lesgegeven en samen met de kinderen mooie stappen kunnen zetten. 

Gelukkig kon onze leuke schoolreis en eindkamp gewoon doorgang vinden. Erg fijn want 

de kinderen hebben enorm  genoten! Kortom, een compliment voor alle kinderen, juffen 

en meesters! 

Naast het lesgeven hebben alle collega’s en ouders in de MR afgelopen periode samen 

nagedacht wat we volgend schooljaar belangrijk vinden om te ontwikkelen. Deze speer-

punten hebben we   vastgelegd in ons jaarplan 2021-2022. Deze kunt u lezen in onze 

schoolgids die uw kind in de eerste week van het nieuwe schooljaar meekrijgt. Ik kan u nu 

al verklappen dat in deze schoolgids ons nieuwe schoollogo aanwezig is. Deze gaan we in 

de eerste week van het nieuwe schooljaar  samen met de kinderen onthullen. Gaaf! 

 

Mede namens het hele team wens ik u nu alvast een hele fijne zomer toe!  

 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws uit Geel 2 

Als je de website in de gaten hebt gehouden weet je het misschien al...Wij in Geel 2 zijn bezig met het thema On-

ze blauwe aarde. 

Het is een thema waarin onderzoeken centraal staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn begonnen met het schoonmaken van de omgeving van de school. Daarbij hebben we een challenge ge-

daan wie het meeste vuil kon verzamelen. Iedereen heeft ontzettend zijn best gedaan waardoor we wel 15 kilo 

hebben opgehaald!! Islam en Hamza hadden de zwaarste vuilniszak! 

 

Ook leren we over de noordpool en zuidpool; Welke dieren leven daar? Hoe overleven zij daar?  

De ijsbeerproef was erg leuk. We onderzochten waarom een ijsbeer het niet koud heeft op de noordpool. We 

kwamen erachter dat een laagje zoutbrooddeeg om je vinger in een bakje met koud water met ijsklontjes je vin-

ger echt warm kan houden. Die dikke jas van de ijsbeer isoleert!  

 

Nu we weten dat er een noordpool en een zuidpool is, leren we ook meer over magnetisme. Daarbij hoort ook de 

werking van een kompas. We hebben dan ook zelf een kompas ge-

maakt van een kurk en een speld in een bakje water. Wist je dat je zelf 

een speld magnetisch kunt maken?! 

 

Altijd nieuwsgierig blijven we nieuwe dingen onderzoeken.  

Wat leren we veel op een leuke manier!!! 

 

Groetjes Geel 2 



Het team schooljaar 2021-2022 

 

Directeur 

 

Geert van Stiphout                 g.vanstiphout@skpo.nl  maandag t/m vrijdag 

 

Intern begeleiders 

 

Audrey Klunder (unit rood)                a.klunder@skpo.nl    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Sonja Huugen (unit geel)   s.huugen@skpo.nl    dinsdag t/m vrijdag 

Jacky Klerkx (unit blauw)   j.klerkx@skpo.nl    dinsdag, donderdag, vrijdag 

 

Groepsleerkrachten  

 

Rood 1.  Helma van de Ven  h.vandeven@skpo.nl   maandag t/m vrijdag  

Rood 2.  Ilse Hulsink   i.hulsink@skpo.nl   maandag t/m vrijdag 

Rood 3.  Iris Vermeulen   i.vermeulen@skpo.nl   maandag t/m woensdag 

                Lianne Bonte   l.bonte@skpo.nl    donderdag en vrijdag 

Geel 1.  Wendy Adriaans  w.adriaans@skpo.nl  maandag t/m woensdag 

  Linda van Dijk   l.vandijk@skpo.nl   donderdag en vrijdag 

Geel 2.  Soraya Broekmeijer  s.broekmeijer@skpo.nl maandag en dinsdag 

  Jessica Triki   j.triki@skpo.nl   woensdag t/m vrijdag 

Geel 3.   Heidi Lagendijk  h.lagendijk@skpo.nl   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  Linda van Dijk   l.vandijk@skpo.nl   woensdag 

Geel 4.  Lianne Bonte    l.bonte@skpo.nl   maandag 

  Conny Brouwers    c.brouwers@skpo.nl   dinsdag t/m vrijdag 

Blauw 1. Maike Verhagen   m.verhagen@skpo.nl                maandag en dinsdag 

                             Marisa van Stiphout   m.cornuit@skpo.nl   woensdag t/m vrijdag 

Blauw 2. Kim van de Laak   m.vanlaak@skpo.nl   maandag t/m woensdag 

                             Lisa Smets     l.smets@skpo.nl   donderdag en vrijdag 
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Blauw 3.  Mark Schellekens  m.schellekens@skpo.nl  maandag t/m vrijdag 

Blauw 4.  Vivan Renders  v.renders@skpo.nl    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

                             Soraya Broekmeijer s.broekmeijer@skpo.nl  woensdag 

Onderwijsassistenten 

Marjos van der Vleuten                             m.vandervleuten@skpo.nl  maandag t/m vrijdag 

Helma van Drunen                              h.vandrunen@skpo.nl   maandag t/m vrijdag 

Reggy van Oorschot                              r.vanoorschot@skpo.nl  maandag t/m donderdag 

Leerkracht ondersteuner 

Marieke Sanders                              m.sanders@skpo.nl   maandag t/m vrijdag 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

Jos Sijkens                                j.sijkens@skpo.nl   maandag t/m vrijdag 

Remedial Teacher 

Maike Verhagen                               m.verhagen@skpo.nl   woensdag en donderdag 

Logopedisten 

Johan Siebers                                j.siebers@skpo.nl   maandag en dinsdag 

Jolijn van der Pauw                                 info@logopediedekempen.nl  maandag t/m donderdag 

Administratief medewerkster 

Anke Notten                                a.notten-tuijtelaars@skpo.nl  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

Orthopedagoog 

Sanne van der Vleuten                               s.vandervleuten@skpo.nl  dinsdag, woensdag, donderdag 

Conciërge  

Hans de Vet                                h.devet@skpo.nl   maandag t/m vrijdag   

 

 
 
Juf Anouk en juf Sanne krijgen een baby en starten na de kerstvakantie weer. 

Tegen die tijd informeren wij u hierover. 
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Nieuwe medewerkers schooljaar 2021-2022 

 
Met ingang van het nieuwe schooljaar verwelkomen wij Marieke Sanders (leerkrachtondersteuner). 

Zij stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor. 

 

Daarnaast verwelkomen wij Lisa Smets (leerkracht blauw 2). Zij stelt zich hieronder aan u voor. 

 

 

 

 
Hallo allemaal, 

 

Gisteren ben ik bij jullie op school komen kennismaken, een aantal van jullie hebben mij al even gezien. 

Geert, Kim en ik hebben afgesproken dat ik de vervanging die nog open stond  naast Kim in de schoolver-

latersgroep ga doen! 

Via deze weg wil ik mij alvast kort aan jullie voorstellen: 

 

Ik ben Lisa Smets, 24 jaar en ik ben sinds april in Eindhoven    komen wonen. 

Oorspronkelijk kom ik uit Maasbree en afgelopen jaar heb         ik in Venlo op 

mijzelf gewoond. 

Halverwege dit schooljaar besloot ik naar Eindhoven te verhuizen, met 

name omdat veel van mijn vriendinnen er al wonen en ik het een leuke stad 

vind! 

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met hardlopen, tennissen, een 

drankje doen met vrienden en schilderen. 

 

Vanaf mijn afstuderen tot nu heb ik vier schooljaren op een     SBO-school in 

Blerick gewerkt. 

Ik heb veel affiniteit met het SBO-kind, echter ben ik bewust     de vervan-

gerspoule in gegaan om ook weer eens een kijkje te nemen in het regulier 

onderwijs. Dat kan de dagen dat ik niet bij jullie op school ben      natuurlijk 

even goed. 

 

Ik heb zin om bij jullie aan de slag te gaan, ik wens jullie allemaal succes en plezier met het afronden van het 

schooljaar en tot na de vakantie! 

 

Groetjes, Lisa Smets 



 

“Mam… ik verveel me zo….”   

 
 

 

 

     

 

 

 

De vakantie komt eraan. Voor veel mensen tijd voor ontspanning, leuke dingen doen en genieten met elkaar.  

Er zijn gezinnen die misschien 1 of 2 weken naar het buitenland gaan of die in Nederland hun vakantie doorbren-

gen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die niet weggaan.  

Los van een eventuele vakantie weg van huis, zijn er vaak nog een paar weken die thuis doorgebracht worden. We-

ken waarin kinderen zich kunnen gaan vervelen en waarin ouders soms het gevoel krijgen dat ze veel energie 

moeten steken in het bezighouden van hun kinderen. 

Kunt jij ook tips of ideeën gebruiken voor thuis of voor onderweg?  

Bijvoorbeeld: 

• wat kinderen kunnen doen wanneer ze zich vervelen, 

• welke uitstapjes je kunt maken in Nederland, 

of hoe kinderen zich langere tijd kunnen vermaken op de achterbank? 

 

 

 

 

 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  

 

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.  

 

Je kunt me ook bellen of mailen.  

 

Tot ziens,  

Laila Bouayachi 

06 –20478620  l.bouayachi@lumenswerkt.nl  

 

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl

