
 

 

 

NIEUWSBRIEF  

ESB Curium-LUMC 

12 oktober 2021 AGENDA 

 
16 t/m 24 oktober                 Herfstvakantie 
5 november                          Excursie VSO 
29 november                        Informatiemiddag/avond voor ouders 
3 december                          Sinterklaasviering SO 
7 t/m 9 december                 IVIO examens VSO 
14 december                        Studiedag (kinderen op de behandelgroep) 
15 december                        SO rapporten mee 
24 december                        Kerstviering 
25 december t/m 9 januari     Kerstvakantie  
 

SO KLASSEN 

 

 

Omdat bij de ESB niet alle kinderen aan het einde van het schooljaar doorstromen, konden we op 30 

augustus een heel aantal bekende gezichten verwelkomen. Wat is dat toch altijd fijn! Al vlot werden onze 

klassen verder gevuld met leerlingen die bij de ESB starten, en zo worden we langzaam compleet als 

klassen. De leerlingen moeten altijd even wennen aan onze routines, maar ook dit jaar zien we weer dat de 

kinderen vlot acclimatiseren en er al helemaal tussen passen. Welkom! 

 

Omdat een nieuw schooljaar de leerkrachten inspireert om nieuwe dingen uit te proberen, zijn we in de A-

klas en de B-klas gestart met grej of the day. Een manier om vlot en aantrekkelijk onze algemene kennis uit 

te breiden. (Zoekt u er maar eens naar op het wijde web.) In de A-klas weten we inmiddels (bijna) alles 

over ABBA, Manneke Pis, Het vrijheidsbeeld en de Atoombom. In de B-klas leerden we (vrijwel) alles over 

Achtbanen, Vuur en Geld. 

Elke week krijgen de leerlingen een nieuwe Grej of the Day, vraagt u er gerust eens naar thuis, u mag altijd 

helpen met de oplossing zoeken! 

 

              

 

 



 

Naast al die lessen is er ook tijd voor creatieve uitingen, zoals u op de foto’s wel kunt zien. 

 

            

                  
    

           
 

                                                    
 

                                                                             
 

 



 

En uiteraard is er ook ruimte voor ontspanning tijdens het voorlezen. In de nieuwsbrief leest u hoe de 

kinderen de voorgelezen boeken waarderen.  

Zou dat iets zeggen over onze voorleeskunsten??? 😉 

 

        

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

     B  O  E  K  R  E  C  E  N  S  I  E  S   E S B 
Elke dag wordt er in de A-klas en de B-klas voorgelezen. De kinderen kiezen gezamenlijk het boek van hun 
voorkeur uit een kleine collectie. Na het voorlezen (dit duurt meestal een paar weken) beoordelen de 
kinderen het boek. 
 
B-klas: Sita, Wouter en de andere kinderen in de klas lachen. Leuke grap van de meester. Totdat hij op 
een dag de klas in komt met kroos in zijn haar. Zijn kleren zijn nat en gescheurd. De meester is aangevallen 
door een ooievaar, zegt hij... 
Dit spannende geheim staat in het boek Meester Kikker van Paul van Loon.    
De leerlingen hebben dit boek een 7,8 gegeven! 
 
 
A-klas: Je zal maar nergens goed in zijn en elke dag gepest worden…. Dan is het heerlijk als je op een dag 

alles kan!!! Dit overkomt Owen Olsen in  Puddingtarzan van Ole Lund Kirkegaard. Een dikke 8,5 

Als je vinger kan toveren zonder dat je er zelf invloed op hebt, kan er bij de buren wel eens iets mis gaan…. 

Zo ervaart de hoofdpersoon in de Tovervinger van Roald Dahl.  

Dit boek viel ook al in de smaak: een 9. 

 

Vlak na de herfstvakantie starten de leerlingen in het SO met een groot project. Maar liefst 5 weken lang 

houden we ons, naast de gewone lessen, zoveel mogelijk bezig met een thema. Dit schooljaar zal dat zijn 

KUNST . We kijken er enorm naar uit om met de kinderen aan de slag te gaan. Als u thuis boeken of 

andere voorwerpen hebben waarvan u denkt dat het goed bij het thema past, kunt u deze uiteraard 

meegeven aan uw kind. 

Op maandag 29 november bent u van harte welkom om in het schoolgebouw om de resultaten van uw 

kind te komen bekijken (mist de dan geldende maatregelen dit toelaten, maar daar gaan we maar even van 

uit). U krijgt tegen die tijd uiteraard nog een officiële uitnodiging, maar u kunt de middag/vroege avond 

vast blokken in uw agenda. 

 



VSO KLASSEN 

 

 

Op de VSO-afdeling zijn we het schooljaar rustig opgestart. Naast de jongeren die al vorig schooljaar op de 

ESB waren gestart, zijn er nieuwe jongeren op de units gekomen en in de trainingsklassen begonnen. Ook 

zijn er alweer een paar leerlingen die aan het eind van hun traject zitten en nu de overstap maken naar een 

volgende plek.  Op dit moment nemen 24 jongeren deel aan het VSO-onderwijs. Ieder heeft zijn vaste, 

vertrouwde plek en werkt met een eigen programma en rooster op zijn of haar niveau. We zijn er blij om, 

dat alle leerlingen zich bij ons prettig zeggen te voelen, want dat is voor ons een heel belangrijke 

voorwaarde. Zonder overmatige stress naar de klas kunnen komen en je veilig genoeg voelen om je te 

concentreren op je taak en iets te vragen aan de leerkracht. Dat is onze eerste opdracht om van daar uit 

elke leerling weer te helpen ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze willen en kunnen leren.  

Als je deze periode binnen kon lopen bij detailhandel zou je de ene leerling aan de kassa bezig zien, de 

andere prijzenstickers zien maken of inpakken. Er zijn boekjes ingebonden en leerlingen hebben zich 

voorbereid op IVIO-examens tekstverwerken.  

In het kooklokaal is ’s ochtends standaard gekookt voor verkoop in de kantine van Curium; daarnaast zijn er 

allerlei baksel, broodjes en salades  gemaakt. Het leukst vinden de jongeren, als ze ook wat mee kunnen 

nemen naar de unit om daar uit te delen of te laten proeven. 

                                                                                                                      

   Gaat de oogst van deze 2 bonenplanten voldoende zijn voor het bereiden van een gerecht in de cateringles?  

In kleine groepsetting leren jongeren van gedachten wisselen over allerlei actuele onderwerpen ahv 

Nieuwsbegrip. In september is in themalessen  gewerkt rond politiek en besluitvorming (Hoe worden wetten 

gemaakt en wat gebeurt er met het belastinggeld). Ten slotte hebben we de eerste IVIO-ronde achter de 

rug: samen met enkele jongeren van School Zonder Muren hebben een 6-tal jongeren een of meerdere 

examens gedaan voor Engels, Nederlands en rekenen. Trots om te zien hoe rustig ze deze proeve hebben 

gedaan.  En wij zien de uitslag met veel vertrouwen tegemoet.        
 

           

 


