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VUGHT 

 AGENDA   

 1 maart Carnavalsviering SO  

 4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie  

 19 t/m 21 maart IVIO-examens VSO-P  

 20 maart Sponsorloop SO  

 20 maart  Maatschappelijke stage VSO-P, vmbo en havo  

 20 en 21 maart Oriënterende beroepsstage 3 vmbo t en 3 havo  

 29 maart Rapporten SO en VSO-P  

 1 t/m 5 april Toetsweek 3 + 4 vmbo t en 4 + 5 havo  

 11 april Ouderavond  

 12 april Cijferlijsten vmbo en havo  

 12 april Koningsspelen SO  

 18 april Schoolreisje  

 19 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

 22 april t/m 3 mei Meivakantie  

FEBRUARI 
2019 

NIEUWS UIT VUGHT 

CHEQUE STICHTING DIERENAMBULANCE 
De opbrengst van de kerstmarkt van Herlaarhof en Zuiderbos ging 

dit jaar naar Stichting Dierenambulance.  

Tijdens de vergadering van de leerlingenraad op donderdag 24 ja-

nuari hebben leerlingen de cheque, t.w.v. ruim duizend euro, over-

handigd aan twee vrijwilligers van Stichting Dierenambulance. Na 

het overhandigen van de cheque mochten leerlingen een kijkje ne-

men in de dierenambulance. 

Namens Stichting Dierenambulance nogmaals hartelijk dank voor 

uw bijdrage.  
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NIEUWS UIT VUGHT 

EXURSIE WATERZUIVERING 3 HAVO 

Michelle: ‘Wij zijn met 3 havo naar de 

waterzuivering in Eindhoven geweest 

en mij is gevraagd er een stukje over 

te schrijven.  

Wij gingen naar de waterzuivering als 

afsluiting van een boekje over water 

dat we in de klas al hadden gemaakt. 

Hiervoor hebben we proefjes gedaan, 

waarbij we veel hebben geleerd.  

Bij de waterzuivering kregen we eerst 

uitleg over wat ze bij de waterzuive-

ring doen. Dit was interessant en wij 

mochten vervolgens onze kennis  

testen in een spel. Hierbij werd aan 

een rad gedraaid en aan de hand 

daarvan kregen we een vraag.  

Toen gingen we eten om  

vervolgens een rondleiding te  

krijgen. Dit was gezellig, maar het 

stonk wel een beetje heel erg. Aan 

het eind kregen we een spel mee 

voor de klas en voor degenen die 

wilden een folder.  

Kortom het was een hele leuke dag. 

En het was ook fijn om een dagje 

niet in de klas te zitten.’ 

Dat we op Zuiderbos goede leerkrachten hebben,  

wisten we al. Maar dat er zelfs twee leerkrachten  

genomineerd zouden worden voor leerkracht van het 

jaar, was wel een verrassing. Tom Snijder en Sophie de 

Goei waren dit jaar beide genomineerd. Sophie heeft 

het zelfs tot in de laatste ronde volgehouden. Helaas is 

zij het nét niet geworden. Maar voor ons is ze wel  

leerkracht van het jaar en daar zijn we super trots op. 

Groep 1-2 is bezig met het oefenen van schrijfbewegingen. 

De leerlingen hebben een lus van klei gemaakt. 

LERAAR VAN HET JAAR OEFENEN SCHRIJFBEWEGINGEN SO 1 
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NIEUWS UIT VUGHT 

KOKEN MET EEN CHEF-KOK 
1 EN 2 VMBO EN VSO IL 

1 en 2 vmbo en VSO IL hebben tijdens de kookles met 

een echte chef-kok een driegangenmenu gekookt.  

Het was hard werken, maar de moeite waard. Een 

zeer geslaagde kookles. 

Op vrijdag 1 februari hebben leerlingen van SO IL een 

sneeuwpop gemaakt. 

BLINK SO 7 

In SO 7 zijn we de afgelopen periode bezig geweest met 

Blink. De leerlingen hebben in tweetallen of  

zelfstandig gewerkt aan een beleefmuseum. Aan het 

einde van de periode konden de leerlingen naar elkaars 

wereldster kijken. 

THEMA-AFSLUITING SO 3 

Jasper en Lenthe: ‘Hoi! Wij gaan jullie iets vertellen over de  

thema-afsluiting.  

 

Het was dinsdag 15 januari 2019. De ouders waren erbij. We  

hadden een quiz van Blink met als thema Ik hou van Holland. Er 

waren vragen over de gouden eeuw en Hollandse meesters, zoals 

Rembrandt en Van Gogh. Ook deden we Pictionary met Hollands 

eten en een plaatjesronde met Jan Steen en Linda de Mol. Tot slot 

moesten we geluiden raden, bijvoorbeeld die van de zeehond.  

 

We hadden drie teams. Ieder team kon iets verdienen als punt. 

Een team kreeg papieren kaas, een ander team papieren drop en 

het laatste team papieren munten. We hadden deze punten zelf 

geknutseld in de klas.  

 

De ouders vonden de vragen best moeilijk. De kinderen wisten 

veel, omdat ze super goed meegedaan hadden met de lessen.’  

SNEEUWPRET SO IL SNEEUWPRET 2 VMBO 

Een vers laagje sneeuw. Tijd voor een sneeuwballengevecht! 



 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | feb 2019 

FEBRUARI 

2019 

GRAAG AANDACHT VOOR 

SPONSORLOOP SO 

Op woensdag 20 maart vinden de 

maatschappelijke stage, oriënterende 

beroepsstage en sponsorloop plaats. 

 

Leerlingen van het SO nemen deel aan 

de sponsorloop. De opbrengst van de 

sponsorloop gaat naar een nog  

onbekend goed doel. Ouders zijn van 

harte uitgenodigd om hun kind aan te 

komen moedigen. Meer informatie 

over de sponsorloop volgt nog.  

Leerlingen van 3 vmbo t en 3 havo gaan op 20 en 21 maart voor de tweede keer op oriënterende beroepsstage.  

Eén van de belangrijke voordelen van de oriënterende beroepsstage is dat leerlingen meer zicht krijgen op wat een beroep 

daadwerkelijk betekent op de werkvloer.  

Omdat op Zuiderbos leerlingen uit een heel groot gebied van de provincie zitten, is het voor Zuiderbos onhaalbaar om zelf met 

bedrijven door de hele provincie samenwerkingscontacten te leggen. Daarom hebben we u als ouders nodig om met uw zoon/

dochter een passende stageplek in uw regio te vinden.  

MAATSCHAPPELIJKE STAGE VSO 

Leerlingen van VSO P 1, 2 en 4, 1 en 2 vmbo en 1, 2 en 4 havo gaan op 20 

maart op maatschappelijke stage.  

 

Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs 

vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze  

manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en 

leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.  

Een leerling doet een maatschappelijke stage voor of binnen een  

vrijwilligersorganisatie, een professionele non-profitorganisatie of bij een 

maatschappelijke activiteit van burgers. Het is de bedoeling dat leerlingen 

zelf, met hulp van ouders en school, op zoek gaan naar een stageplaats.  

GEVONDEN VOORWERPEN 

Is uw zoon/dochter iets verloren op school?  

 

Gevonden voorwerpen kunnen in de week voor de voorjaarsvakantie 

opgehaald worden bij de receptie in het hoofdgebouw.  

 

Spullen die op 15 maart niet opgehaald zijn, gaan weg.  

ORIËNTERENDE BEROEPSSTAGE 3 VMBO T EN 3 HAVO 

OUDERAVOND 

Op donderdag 11 april is de tweede ouderavond 

van dit schooljaar. Tijdens deze ouderavond 

wordt een aantal workshops gegeven. Ouders 

kunnen zich op voorhand inschrijven voor de 

workshop die hun voorkeur heeft.  

 

De ouderavond begint om 19.00 uur en duurt tot 

20.45 uur. U ontvangt binnenkort meer  

informatie over de ouderavond via e-mail.  

IN DE WANDELGANGEN 

Bij de toets biologie moeten 

leerlingen uitleggen waardoor 

de meeste vrouwen rond hun 

50e levensjaar niet meer vrucht-

baar zijn. Leerling: ‘Omdat ze 

oud is en alles afsterft.’ 

 

Leerkracht: ‘Wat wordt  

aangegeven met het cijfer 4?’  

Leerling: ‘Dat is het fruitwater.’ 
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IN DE MEDIA 

AUTISMEWEEK 2019  

Van 31 maart t/m 6 april organiseert de Nederlandse  

Vereniging voor Autisme (NVA) de Autismeweek 2019. Deze 

Autismeweek staat in het teken van autisme en werk.  

 

‘Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een  

bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Veel  

mensen met autisme beschikken over positieve eigenschap-

pen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het  

vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak 

waardevolle speciale interesses; onderwerpen waar zij alles 

van weten.  

 

Daarom brengt de Nederlandse Vereniging voor Autisme 

tijdens de Autismeweek 2019 een ode aan de passie en de 

sterke eigenschappen van mensen met autisme. Onze  

boodschap: Laten wij ons ook daar op richten en niet alleen 

op de dingen die hen minder goed afgaan. Uit onderzoek 

blijkt namelijk dat werk dat aansluit bij de passies van  

mensen met autisme, doorgaans de meeste kans van slagen 

heeft. 

Tijdens de Autismeweek zullen er in het hele land activiteiten 

plaatsvinden rondom autisme en werk. Hiermee wil de NVA 

werknemers met autisme en werkgevers dichter bij elkaar 

brengen. Door goede voorbeelden te laten zien, maar ook 

door alle partijen zoveel mogelijk informatie te geven over 

wat er nodig is om van werk en autisme een succes te  

maken.’ 

 

Bron: https://autismeweek.nl/. 

HET NIEUWE PUBERBREIN BINNENSTEBUITEN 

‘De puber. Voor veel ouders is het een  

ingewikkeld, ondoordringbaar soort 

mens. Maar is dat wel terecht? In de 

nieuwe uitgave van de bestseller  

Puberbrein wordt de puber van 2019 

helemaal binnenstebuiten gekeerd. 

Ideaal voor ouders die soms geen 

snars van hun kind begrijpen. 

Schrijvers en onderzoekers Huub Nelis 

en Yvonne van Sark proberen ouders, 

leraren en andere opvoeders al ruim 

twintig jaar bij te praten over pubers. 

Want: het jongerenbrein is dan  

misschien grillig, het is zeker niet  

ongrijpbaar.  

Tien jaar geleden schreven ze het boek  

Puberbrein Binnenstebuiten.  

Het werd een bestseller, verplichte kost op  

Pabo’s en een redmiddel voor veel ouders die 

het boek standaard op het nachtkastje hadden 

liggen. 

 

Maar die puber van tien jaar geleden, dat is 

een andere puber dan die van nu. Het brein 

mag dan nog wel precies hetzelfde zijn, de 

omgeving is in tien jaar flink veranderd. Reden 

genoeg voor een compleet nieuwe uitgave: 

Het nieuwe Puberbrein Binnenstebuiten.’ 

 

Bron: Eindhovens Dagblad, 14 februari 2019 

BIBLIOTHEEK 

https://autismeweek.nl/
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TEUN LAVRIJSEN 

Naam: Teun Lavrijsen  

Ik werk als: Docent biologie en mentor 

van klas VSO 2A  

Woonplaats: Eersel 

Woon in huis met: Mijn vrouw Elke, 

zoontje Siem en dochter Lot 

Hobby’s: Voetballen en wielrennen  

Beste eigenschap: Behulpzaam 

 

Minder goede eigenschap: Ik kan niet 

tegen mijn verlies 

Een hekel aan: Liegen 

Bang voor: Nergens voor 

Favoriete eten: Biefstuk met friet 

Favoriete muziek: Alles wat op Spotify 

te vinden is 

Favoriete boek: De vliegeraar 

 

Favoriete film: Bollywoodfilms 

Favoriete website: www.dosko32.nl 

Favoriete plek: Kollimarla (dorpje in 

India) 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuiderbos 

is: Het is een gezellige en goede school  

JASON SO 4 
Naam: Jason Stolzenbach 

Ik zit in klas: SO 4  

Ik woon in huis met: Mijn zusje en 

mijn moeder 

Mijn hobby’s zijn: Voetballen en  

gamen.  

Ik kan goed: Voetballen en gamen 

Ik kan minder goed: Normaal reageren 

als ik boos ben 

Ik heb een hekel aan: Als er gepraat 

wordt terwijl ik aan het gamen ben  

Lekkerste eten is: Indisch 

Mooie muziek is: Just in my mind 

Een mooi boek is: Dummie de  

mummie 

Een mooie film is: Dummie de  

mummie 

 

 

De beste website is: 

www.youtube.com en  

Fortnite-filmpjes  

Een fijne plek is: Thuis  

Ik vind Zuiderbos: Een leuke school, 

omdat ik altijd goed word geholpen 

IK MAG IK ZIJN 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

U MAG JIJ ZIJN 

SHIRLEY OUDER VAN JASON 
Naam: Shirley van Mierlo 

Ouder van: Jason Stolzenbach 

Woonplaats: ’s-Hertogenbosch 

Ik woon in huis met: Mijn zoon Jason 

en dochter Jennifer 

Onder schooltijd ben ik bezig met: 

Mijn werk bij de dagbesteding voor 

dementerende ouderen, bij vrienden/

familie op bezoek gaan en het  

huishouden 

 

Mijn eerste herinnering aan school:  

De voorstellingen waar ik aan mee-

deed en de Spice Girls. Met vriendin-

nen hadden we een groepje gemaakt 

met wie wie was. Ik was Victoria en 

had speciaal daarvoor mijn haren kort 

geknipt, omdat zij dat ook had  

Mijn leukste herinnering aan school: 

De musical van groep 8 

Mijn leukste vak op school: Gym en 

tekenen 

Van meneer Harry weet ik nog: Dat we 

buiten les kregen als het mooi weer 

was. Dat was altijd weer speciaal.  

Zuiderbos is voor mij: Een school waar 

mijn zoon Jason op de juiste plek zit. 

Hij krijgt er de begeleiding die hij  

nodig heeft en ik als ouder ook. Het 

was best even wennen toen mijn kind 

in groep 6 naar het speciaal onderwijs 

ging, maar ik ben blij dat we die keuze 

toen gemaakt hebben.  

http://www.dosko32.nl
http://www.youtube.com
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