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VUGHT 

 AGENDA   

 21 t/m 25 januari TOA-toetsen VSO  

 23 januari Voorleesontbijt SO  

 38 januari t/m 8 februari Start toetsweken SO  

 1 februari Cijferlijst vmbo en havo  

 5 t/m 7 februari  IVIO-examens VSO-P  

 18 februari Studiedag, alle leerlingen vrij  

 27 februari Kunstbende  

JANUARI 
2019 

NIEUWS UIT VUGHT 

EXCURSIE DIERENPENSION VSO P 

Fleur (VSO P): ‘We zijn gisteren met de klas 
naar dierenpension De Doolhof in Gemonde 
geweest. Het was wel interessant om eens 
weer wat anders te zien. Het was ook wel 
leuk. We hebben daar veel geleerd over hoe 
het daar gaat enz. Weer eens wat anders ge-
zien en geleerd. We gaan er zeker nog over 
nadenken of het ons geïnteresseerd heeft. Hij 
had heel veel verteld. Hij heeft veel honden 
die daar verblijven als dat nodig is en katten. 
Die hebben het daar zeker niet slecht, die wor-
den goed verzorgd. Hij had dan ook een rond-
leiding gegeven langs alle dieren. Eerst hebben 
we alle honden gezien en daarna ook nog de 
katten. Ze waren heel mooi en leuk, allemaal 
verschillende honden en katten en het was 
wel echt de moeite waard en leuk om weer is 
een keertje wat anders te hebben gezien.’ 
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NIEUWS UIT VUGHT 

PRACTICUM BIOLOGIE 
2 VMBO 

PEPERNOTENONDERZOEK 
SO 4 

Deze periode kwam in 2 vmbo bij biologie de bloedsom-
loop aan bod. Hiervoor moesten de leerlingen tijdens 
een les over het hart een varkenshart bekijken. De leer-
kracht had twee harten meegenomen en in tweetallen 
werden deze onderzocht. De leerlingen moesten hun 
bevindingen noteren in een werkboekje. 

KERSTVIERING 

Vanity (vmbo 3): ‘Ik ga een stukje schrijven over de 
kerstviering. We zijn begonnen in de klas. Daar heb-
ben we eerst film gekeken. Na de film hebben we 
het kraampje van de kerstmarkt opgebouwd en 
daarna zijn we naar de kerstmusical geweest. De 
kerstmusical ging over een prinses die chagrijnig 
was en opgevrolijkt moest worden door verschillen-
de mensen. Ik vond de musical wel leuk. Na de mu-
sical zijn we in de klas gaan lunchen en toen kregen 
we worstenbroodjes en saucijzenbroodjes. Om 
kwart over twaalf begon de kerstmarkt. Het goede 
doel was dit jaar de dierenambulance. Het totale 
bedrag dat we op hebben gehaald is 1 033,46 euro. 
Het was een gezellige dag en ik vond het leuk dat ik 
alle kinderen van Zuiderbos heb gezien.’ 
 
Hartelijk dank voor uw bezoek aan de kerstmarkt 
en uw bijdrage voor het goede doel.  

In het kader van oefenen met onderzoek doen heeft SO 4 peperno-
ten getest. Leerlingen hebben een onderzoeksvraag en deelvragen 
bedacht. Vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt en hebben 
leerlingen blind vier soorten pepernoten getest op smaak en struc-
tuur. De pepernoten kregen cijfers en leerlingen moesten het ge-
middelde uitrekenen. De scores van hoog naar laag: 8; 7,8; 6,2 en 
5,3. Er is ook nagedacht over hoe de onderzoeksresultaten gepre-
senteerd zouden worden.  
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THEMA MUZIEK 
SO 1 

Voor de kerstvakantie hebben we in SO 
1 aan het thema muziek gewerkt. We 
hebben heel wat gastmuzikanten  
mogen verwelkomen. Zo kwam juf Ine 
van SO 3 haar bugel laten zien. Ze had 
een echt fanfarepak bij zich. Meneer 
Vincent van de havo kan heel veel 
mooie elektrische muziek, met verschil-
lende geluiden (o.a. van dieren), maken. 
En juf Veerle van logopedie kan prachtig 
op haar viool spelen. We mochten het 
allemaal een keer proberen. Ook  
mochten we allemaal een keer op de 
accordeon spelen. Meneer Van de Krab-
ben kon het ons goed uitleggen. Als 
laatste kwam opa Jan. Hij is de vader 
van juf Irmgard. Oma Sjan was er ook 

bij. Opa Jan heeft ons een saxofoon en 
klarinet laten horen en zien. Wat is het 
moeilijk om daar geluid uit te krijgen! 
Juf Irmgard heeft ook haar altsaxofoon 
laten horen en zien en meneer Julian 
zijn schuiftrombone. 

We hebben ook veel instrumenten ge-
maakt, zoals deze prachtige gitaren. 
Toen Stijn juf Veerle op haar viool had 
zien spelen, werd zijn gitaar een viool 
met strijkstok. 

PRACTICUM BIOLOGIE 
4 VMBO 

KUNSTENAAR IN DE KLAS 
SO 1 

De leerlingen van 4 vmbo hebben ook een practicum 
met varkensharten gehad. Sommigen leerlingen wilden 
graag zelf snijden, andere leerlingen wilden liever  
kijken.  

Op maandag 10 december is Cindy, een kunstenares, in de klas 
geweest. Zij heeft samen met de kinderen prachtige schilderijen 
gemaakt.  
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NIEUWS UIT VUGHT 

SINTERKLAASVIERING 
SO 

WORKSHOPS 
SO 4 t/m SO 7 

Dit jaar kwam sinterklaas met dinopiet en 
zangpiet naar Zuiderbos.  
 
De leerlingen stonden hem enthousiast op te 
wachten, toen hij met een echte brandweer-
wagen met sirenes en zwaailichten aan kwam 
rijden. Op het schoolplein werd de sint  
ontvangen door alle SO-leerlingen en deed Els 
een woordje.  
Samen met zangpiet hebben we mooie liedjes 
gezongen. Hierna ging de sint rond in alle SO-
klassen. Er werd in elke klas een mooi stukje 
voorgelezen en iedere leerling kreeg  
pepernoten. Toen de pieten en de sint uit de 
klas gingen, stond er nog een zak met cadeau-
tjes in de klas. Wat was het een leuke en ge-
slaagde dag!  

Op donderdag 22 november genoten SO 4 t/m SO 7 van een toffe work-
shop. In een workshop van circa anderhalf uur maakten de leerlingen in 
groepjes een stop-motion-filmpje. Door middel van foto’s achter elkaar 
te zetten ontstonden er allerlei creatieve, gave filmpjes. 

EXCURSIE BEJAARDENHUIS 2 VMBO 

Ensar: ‘Op 11 december zijn we met de klassen vmbo 2a en vmbo 2b naar het bejaardenhuis in Nuland geweest. In het begin 
kregen we instructie over wat ze daar doen en wat we gingen doen. Er waren ook stagiaires die daar stage liepen. Na de in-
structie gingen we eigenschappen van ons allemaal bespreken en bekijken wat we later nodig hebben bij stage/ werken. Daar-
na gingen we gezellig met de oude mensen buiten wandelen. De leerlingen die een rolstoel wilden duwen, mochten dat ook 
doen. Na een gezellige wandeling buiten gingen we binnen kerstversieringen maken voor in de kerstboom. Daarna kregen we 
groentesoep en was de dag voor vandaag succesvol geslaagd.’  
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GYMLES 
3 VMBO 

GYMLES 
2 VMBO 

Tijdens de gymles hebben we gesport in drie vakken: 
voetbal, badminton en klimmen. De meeste leerlingen 
durfden te klimmen, sommige leerlingen zelfs tot aan 
het plafond. Een aantal waaghalzen heeft met een 
blinddoek geklommen, terwijl andere leerlingen aanwij-
zingen gaven.  

BUREAU HALT SO 

Op donderdag 13 december is Bureau Halt in de 
bovenbouwklassen van het SO geweest. Bureau 
Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het  
voorkomen, bestrijden en bestraffen van jeugdcri-
minaliteit. Er kwam iemand vertellen over wat  
Bureau Halt precies doet, er is een quiz gedaan met 
de leerlingen en er zijn verschillende filmpjes  
bekeken. De nadruk werd gelegd op het afsteken 
van vuurwerk. De leerlingen waren betrokken,  
stelden kritische vragen en waren onder de indruk 
van de filmpjes.  

De leerlingen van 2 vmbo zijn ook gaan wandklimmen in de gym-
zaal. Alle leerlingen vonden het een leuke activiteit en enkele leer-
lingen kwamen helemaal tot aan het plafond.  

Demian & Jeremy:  
‘Wij zijn laatst met schoolontbijt bij de  burgermeester van Vught 
gaan ontbijten als enigste klas van Zuiderbos. We moesten lopend 
naar het gemeentehuis en eenmaal aangekomen stond zijn butler 
op ons te wachten.  
Iemand hing onze jassen op en toen werden wij naar onze plekken 
gebracht en even later kwam de burgermeester ook aan tafel en we 
hadden hele luxe stoelen die konden rollen.  
Jeremy zat naast de burgermeester samen met Giel en Demian. We 
hebben een heel groot gesprek gehad en hij vond dat wij de beste 
vragen hadden van alle klassen die met hem aan tafel hebben geze-
ten.  
 
Na afloop hadden we nog een groepsfoto gemaakt met de burger-
meester. Dat was ons verslag.’  

ONTBIJT BIJ DE BURGEMEESTER 
SO 5 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib3MejhfffAhXG2qQKHb4DAtwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdenhelderactueel.nl%2F2016%2F05%2Ffors-meer-helderse-kinderen-naar-halt%2F&psig=AOvVaw1d2QHM0A2YPzE94rnEbaS
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GRAAG AANDACHT VOOR 

KUNSTBENDE 

Op woensdag 27 februari is het Kunstbende op  
Zuiderbos. Praktische informatie over de Kunstbende 
volgt nog.  
Wij hopen dat u komt kijken naar de optredens van 
onze leerlingen. 

SPECIAL SPORTXPERIENCE 

Speciaal voor iedereen die extra aandacht of begeleiding kan ge-
bruiken tijdens het sporten, is er de Special SportXperience.  
Met de Special SportXperience kunnen kinderen/jongeren ken-
nismaken met verschillende sporten en sportverenigingen.  
 
Samen met verschillende sportverenigingen uit Den Bosch en 
omgeving biedt Special SportXperience het hele jaar door gratis 
kennismakingslessen aan. Met de sportverenigingen wordt geke-
ken naar de mogelijkheden van de sporter en wordt geprobeerd 
een zo passend mogelijke sportactiviteit aan te bieden.  
 
Vindt uw zoon/dochter het leuk om alleen of samen te sporten? 
Ga dan naar www.spspx.nl. Op de website vindt u het aanbod en 
kunt u uw kind inschrijven.  

ONDERSTEUNING BIJ ECHTSCHEIDING 

Een echtscheiding is een ingrijpende 

gebeurtenis is. Het staat maar liefst op 

plek twee van de meest stressvolle life-

events. Het is een grote verlieservaring 

en bij verlies hoort rouw. Er volgt een 

intensieve periode met veel verande-

ringen en emoties, zowel voor ouders 

als hun kinderen.  

 

Ondersteuning voor kinderen 

Een scheiding zorgt bij veel kinderen 

voor een gevoel van onzekerheid. Om 

kinderen een veilig en zeker gevoel te 

geven is het een goed idee om ze extra 

vaak positieve aandacht te geven. 

Spreek regelmatig en hardop uw waar-

dering uit voor de dingen die goed 

gaan, pak elke week een momentje één

-op-één voor een gesprekje of spelletje 

en doe regelmatig leuke activiteiten 

met elkaar als ‘nieuw’ gezin. Hiermee 

verstevigt u de ouder-kindrelatie. 

 

KIES-groep 

KIES (Kinderen In een EchtscheidingsSi-

tuatie) is een gratis spel- en praatgroep 

voor kinderen van gescheiden ouders. 

Er is een groep voor de onderbouw en 

een groep voor de bovenbouw. Via de 

IB-er van school of via het Regionaal 

Trainingscentrum kunt u uw kind opge-

ven voor deelname aan een KIES-groep. 

Kinderen leren beter omgaan met de 

situatie waarin zij verkeren, gevoelens 

beter te begrijpen en te uiten en wat ze 

kunnen doen wanneer ze vragen heb-

ben. De handtekening van beide ouders 

is noodzakelijk voor deelname. Voor 

meer informatie zie  https://

www.regionaaltrainingscentrum.nl/

jeugd-en-gezin/kies.  

OPEN DAGEN 
 

Gaat uw zoon/dochter na dit schooljaar naar de middelbare 
school, het mbo of hbo? Deze week en de komende weken zijn 
er open dagen bij veel middelbare scholen, mbo’s en hbo’s. 
Meer informatie over die open dagen kunt u vinden op de web-
sites van de verschillende onderwijsinstellingen.  

http://www.spspx.nl
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/kies.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/kies.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/kies.
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Ondersteuning voor ouders 

Scheiden: Eén gezin wordt twee gezin-

nen. Er zijn veranderingen en gevolgen 

op vele gebieden. Blijven opvoeden 

tijdens een scheiding en erna is belang-

rijk, maar niet altijd gemakkelijk.  

 

Positief opvoeden voor gescheiden ou-

ders 

Het Regionaal Trainingscentrum biedt 

de cursus Positief opvoeden voor ge-

scheiden ouders aan. Bij het Regionaal 

Trainingscentrum kunt u zichzelf opge-

ven voor vier gratis bijeenkomsten. 

Deelname aan deze cursus met ouders 

die hetzelfde hebben meegemaakt kan 

ondersteunend en verhelderend zijn. 

Ouders leren over kinderen en echt-

scheiding, eigen emoties, conflicten 

hanteren en communicatie met de co-

ouder (ex-partner). Ex-partners worden 

niet bij elkaar in dezelfde groep ge-

plaatst.  

Voor meer informatie zie https://

www.regionaaltrainingscentrum.nl/

jeugd-en-gezin/

positiefopvoedenvoorgescheidenou-

ders.  

Villapinedo 

De website Villapinedo biedt digitale 

ondersteuning aan kinderen, ouders en 

professionals. Er zijn online forums, 

buddy’s voor kinderen en online cur-

sussen beschikbaar. Neem eens een 

kijkje op https://www.villapinedo.nl/. 

Of misschien is deelname aan de online 

cursus Scheidingsatlas iets voor u als 

ouder (nu nog gratis): https://

www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/

gezond-leven/roadmaps/youth/

scheidingsatlas-over-ouderschap-na-

scheiding/.  

BIBLIOTHEEK 

ZEVEN KEER VALLEN,  
ACHT KEER OPSTAAN  

In Zeven keer vallen, acht keer opstaan deelt Naoki Higashida, 
een vierentwintigjarige man met een vorm van autisme, zijn 
gedachten en ervaringen.  
 
Van www.bol.com: ‘In korte en krachtige hoofdstukken be-
schrijft Higashida zijn herinneringen aan school, opgroeien in 
zijn gezin, de opwinding van reizen en de moeilijkheden van 
taal. Hij neemt de lezer mee in zijn hoofd, en maakt ze bewust 
van de -voor ons- doodgewone dagelijkse zaken. Zijn verhalen 
openen een venster in de geest van een inspirerende jonge 
man, die elke uitdaging met vasthoudendheid en een goed 
humeur tegemoet treedt. Hoe vaak hij ook valt, hij staat altijd 
weer op.’  

https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders.
https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/positiefopvoedenvoorgescheidenouders.
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/scheidingsatlas-over-ouderschap-na-scheiding/
http://www.bol.com
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IN DE MEDIA 

ZORGENPOPPETJES 
Op 23 november verscheen in het  
Brabants Dagblad een artikel over zor-
genpoppetjes op Zuiderbos. De Schijn-
delse huisarts Josephine de Hartog  
lanceerde samen met Verwenzorg  
zorgenpoppetjes op Zuiderbos in Vught.  
 
De zorgenpoppetjes zijn afgeleid van 
een traditionele Guatemalaanse  
legende. De Maya’s gaven hun kinderen 
al poppetjes als ze bang waren of last 
hadden van nachtmerries. De zorgen-
poppetjes van De Hartog en Verwen-
zorg zijn groter dan de traditionele en  
hebben een ritssluiting, waar kinderen 

hun zorgen daadwerkelijk in kunnen 
stoppen. De zorgen die kinderen in hun 
poppetjes stoppen, zijn heel divers;  
kinderen kunnen zich zorgen maken 
over een ziek familielid, een enge 
droom, een overleden huisdier… De 
poppetjes kunnen dan steun bieden en 
de zorgen kunnen bespreekbaar ge-
maakt worden.  
 
Als u het artikel wilt lezen, kunt u op 
deze link klikken: https://www.bd.nl/
den-bosch-vught/dankjewel-lief-
poppetje-voor-het-opeten-van-mijn-
zorgen~aa69c9c0/.  

EMMY QUAEDVLIEG 

Ik werk als:  
Leerkracht in SO 6 van maandag t/m 
donderdag 
Woonplaats:  
Vught 
Woon in huis met:  
Peter-Paul en twee kinderen, dochter 
Jonna (5) en zoon Linus (4).  
Hobby’s:  
Ik speel graag volleybal, houd van fit-
ness en lezen, ga graag uitstapjes ma-
ken en gezellig uit eten.  
Beste eigenschap:  
Ik ben een doorzetter en kan goed met 

kinderen omgaan. 
Minder goede eigenschap:  
Ik snoep te graag 
Een hekel aan:  
Slecht slapen 
Favoriete eten:  
Ik lust graag friet en pasta met zalm en 
broccoli 
Favoriete muziek:  
Ik houd van verschillende muziek, luis-
ter graag naar Slam! en ik ga graag 
naar concerten. Zo ga ik graag naar 
festivals en volgend jaar naar Pink. 
favoriete boek:  

Ik lees graag boeken over filosofie. Ben 
nu bezig in een boek over filosofie in 
de tijd van big data.  
Favoriete film:  
Ik heb de film Intouchables erg vaak 
gezien, is wel een van mijn favorieten. 
Favoriete website:  
Www.google.nl en www.funda.nl  
Favoriete plek:  
Ik voel me overal fijn als ik mijn gezin 
of beste vriendin bij me heb.  
Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-
bos:  
Dat ook ik, ik mag zijn. 

IK MAG IK ZIJN 

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dankjewel-lief-poppetje-voor-het-opeten-van-mijn-zorgen~aa69c9c0/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dankjewel-lief-poppetje-voor-het-opeten-van-mijn-zorgen~aa69c9c0/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dankjewel-lief-poppetje-voor-het-opeten-van-mijn-zorgen~aa69c9c0/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dankjewel-lief-poppetje-voor-het-opeten-van-mijn-zorgen~aa69c9c0/
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Woonplaats:  
Vught 
Ik woon in huis met:  
Papa Roel, mama Margriet, broer Tho-
mas  
Onder schooltijd ben ik bezig met:  
Autorijlessen geven. 

Mijn eerste herinnering aan school:  
Veel leren 
Mijn leukste herinnering aan school:  
Nieuwe dingen ontdekken 
Mijn leukste vak op school:  
Gym 
Van meneer Vreuls weet ik nog:  

Dat we leuke muziekles kregen 
Zuiderbos is voor mij:  
Een prettige school waar je door de 
juffen en meesters gewaardeerd wordt 
om wie je bent.  

MARGRIET OUDER VAN HUGO 

IN DE WANDELGANGEN 

Leerling: ‘Iemand die parttime werkt, gaat die veel naar  
party’s?’ 
  
In SO 3 werd er op het verlanglijstje voor de Sint een 
‘mankeerstift’ gevraagd. 
  
Als lievelingskleur vulde een SO-leerling ‘doorkwazen’ in. 
  
Leerling vraagt waarom de leerkracht voor een weekendje 
weg zo’n gigantische koffer bij zich heeft.  
Leerkracht: ‘Mijn vrienden hebben een vies hostel geboekt. Ik 
heb me daar maar bij neergelegd en eigen beddengoed mee-
genomen.’  
Leerling: ‘Je hebt je er niet bij neergelegd, je hebt een manier 
gevonden om er mee om te gaan.’ 

Ik woon in huis met:  
Eén broer, Thomas.  
Mijn hobby’s zijn:  
Hoky 
Ik kan goed:  
Rene 
Ik kan minder goed:  
Ik kan eit konsentreeren als ik druk 
ben 

Ik heb een hekel aan:  
Me drukte 
Mijn lekkerste eten is:  
Lazajete 
Mooie muziek is:  
Markus en Martienis 
Een mooi boek is:  
Graavers 
Een mooie film is:  

The incredibles 
De beste website is:  
instagram 
Een fijne plek is:  
Het halletje thuis. 
Ik vind Zuiderbos:  
Niet leuk 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

HUGO SO 2 

U MAG JIJ ZIJN 
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