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AGENDA 

21 december t/m 5 januari       Kerstvakantie 

13 januari                               Studiedag (kinderen op de behandelgroep) 

14 t/m 31 januari                    Afname CITO SO 
14 t/m 31 januari                    Afname TOA VSO 

4 t/m 6 februari                      IVIO examens VSO 
7 februari                               Diploma uitreiking IVIO VSO 

22 februari t/m 1 maart           Voorjaarsvakantie 

  

GEACHTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 

 

In deze nieuwsbrief leest u uitgebreid wat er in onze afdeling gedaan wordt 

om de leerlingen op eigen wijze te laten leren.  

Veel vaardigheden worden geoefend als ze ieder voor zich maar ook met 

elkaar werken aan een thema, een gastles krijgen of wanneer ze op stap gaan 

op excursie. 

Een verrijking voor de leerlingen, naast de gewone lessen.  

En voor ons fijn om te zien hoe sommige leerlingen ons kunnen verrassen 

wanneer ze juist leren op andere manieren. 

We hopen dat alle leerlingen uitrusten van intensieve behandel- en 

onderwijsweken en we iedereen weer fris terugzien op 6 januari. 

Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en op naar een mooi 2020! 

Mede namens het ESB team, 

Met vriendelijke groet, 

Berna Dubelaar  

Onderwijsmanager afdeling ESB Curium-LUMC 

 

 

 

 

 

 



SO KLASSEN 

 

Na de herfstvakantie zijn alle leerlingen begonnen met het project Ruimte. We hebben geleerd, gewerkt en geknutseld 

over de ruimte en weten inmiddels van alles over de planeten, astronauten en ruimtevaart. Op maandag 18 november 

konden we al ons moois aan onze ouders en socio’s laten zien tijdens de kijkmiddag of kijkavond. De hele school was in 

ruimtesferen, met zelfs een echt verduisterd planetarium in de lerarenkamer. 

Wat was het gezellig om na schooltijd op school te zijn en je schoolplekje, je werk en je ruimteknutsels te kunnen laten 

zien. 

Na het project ruimte begonnen de feestdagen, eerst Sinterklaas en nu al weer bijna kerst. We sluiten de periode voor de 

kerstvakantie vrijdagochtend goed af met een lekker etentje in de klas. 

We wensen jullie vanaf hier een heel goede vakantie, fijne feestdagen en een gelukkig 2020. En hopen jullie allemaal op 

maandag 6 januari weer in goede gezondheid te zien. 

Alle juffen van de ESB 

 

         

       

           

        



 

 

                  

 

 

      

 

 

                                                      



VSO CATERING EN TECHNIEK 

 

In de cateringlessen en technieklessen hebben de VSO leerlingen weer hard gewerkt met mooi en lekker resultaat. 
 

                         
 

                                           
 
 

VSO  

 
Deze periode was het leergebiedoverstijgende thema Wetenschap.  

In het kader hiervan hebben de leerlingen een excursie gehad naar museum Boerhaave in Leiden. Ook hebben ze een 

gastles kunnen bijwonen waarin zij proefjes deden met het scheiden van stoffen en het isoleren van hun DNA.  
  

Museumbezoek Boerhaave  
De excursie vond plaats op 15 november. Sommige leerlingen reisden zelfstandig naar het station en werden daar 

opgewacht door leerkrachten. Dat ging gesmeerd. De overige leerlingen vertrokken samen met de begeleiding met de bus 

naar Leiden. In museum Boerhaave kregen we eerst een rondleiding in vogelvlucht door het museum. Deze rondleiding 
eindigde met het anatomisch theater,  dat een replica is van het theater dat de Leidse universiteit in 1594 aan het 

Rapenburg opende. Hier werd beeldend opgeroepen hoe de studenten en hoogleraren in die tijd  aanschouwelijk kennis 
opdeden over het menselijk lichaam.  

Na een korte drink- en plaspauze was er nog een workshop, waarna we weer op tijd moesten vertrekken.  De rondleiding 
werd over het algemeen interessant gevonden; voor sommige leerlingen was de tijd te kort, we moesten immers aan veel 

instrumenten voorbijlopen. Een enkele leerling  is dan ook later met de eigen familie teruggegaan.   

  
 

 
 



 

Gastles Practicum  
Op vrijdagmiddag 13 december verzorgde Angela Hoogenboom, als analist verbonden aan de Hogeschool Leiden, een 

gastles voor de VSO-leerlingen van de ESB. Het practicum bestond uit drie onderdelen: M&Magie (diffusie), Is een zwarte 
stift wel echt zwart? (chromatografie) en ten slotte het isoleren van het eigen DNA uit speeksel. Gezien de hoge opkomst 

en de enthousiaste reacties tijdens en na afloop van het practicum, kunnen we terugzien op een uiterst geslaagde 

gastles.  
                           

        
 
   

Door drie leerlingen van het VSO gemaakt. 

 
                                

 


