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VUGHT 

 AGENDA   

 30 september t/m 11 oktober Kinderboekenweek SO  

 8 t/m 10 oktober IVIO-examens VSO P  

 10 oktober Schoolfotograaf  

 11 oktober Cijferlijsten onderbouw vmbo en havo  

 11 oktober Circusdag SO  

 14 t/m 18 oktober Herfstvakantie  

 28 oktober t/m 1 november Toetsweek bovenbouw vmbo en havo  

SEPTEMBER 
2019 

NIEUWS UIT VUGHT 

CZ Verwenzorgprijs 
Zuiderbos heeft deelgenomen aan de CZ Verwenzorgprijs-

vraag. Onze inzending gaat over een positieve insteek naar 

kinderen: Laat zien wat je allemaal in je mars hebt! Met 

deze inzending heeft Zuiderbos een mooi geldbedrag  

gewonnen.  

 

Op dinsdag 10 september zijn Ger, Leon, Hella, Julian,  

Irmgard, Gerben, Els en Joke naar Breda gegaan om de CZ 

Verwenzorgprijs in ontvangst te nemen. Het werd een  

feestelijke middag, met muzikale omlijsting door een orkest, 

Marga Bult en zelfs Frans Bauer, waar iedereen erg van  

genoten heeft.  

 

Het gewonnen bedrag wordt besteed aan een heuse circus-

dag voor alle kinderen van het SO. Onder het kopje ‘Graag 

aandacht voor’ kunt u hier meer over lezen. 
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SEPTEMBER 

2019 

NIEUWS UIT VUGHT 

HANDVAARDIGHEID SO3 

Trots laten Bjorn en Mees uit SO3 zien wat ze bij handvaar-

digheid hebben gemaakt.  

Hugo heeft wel drie kwartier gewerkt aan deze kunstwer-
ken. Hij heeft een toerboot en een puppy gemaakt. Hugo is 
hier heel blij mee, terecht! 

KUNSTWERKEN HUGO 

SPORTDAG 

Op woensdag 18 september vond de 

sportdag plaats. Het SO bleef op het 

terrein rondom school, het VSO ging 

naar atletiekvereniging Prins Hendrik.  

 

Niels (3 vmbo t): ‘Wij hebben, net zoals 

ieder jaar, weer een sportdag gehad op 

Zuiderbos College. Wij krijgen dan met  

verschillende activiteiten te maken, zoals 

touwtrekken, stormbaan, verspringen en 

nog veel meer. Dit doen we dan voor de 

praktijk, het vmbo en de havo. Het SO heeft namelijk een aparte sportdag.’  

 

Fenne en Simen (SO): ‘Waar hadden wij sport dag? nou op het grote veld naast onze 

prachtige school. Wat was er te doen? Nerf gooien, Twister, minigolf, stormbaan, 50 

meter sprint, opblaasbare klimtoren, zo hard mogelijk de bal in het net schieten + snel-

heidsmeter, nieuw spel voetbaldarten, nieuw spel stokken vangen, touwtrekken,  

ballonnen pompen tot ze knappen. De sportdag was heel leuk en je blijft lekker in bewe-

ging dus dat is heel mooie geslaagde dag, toppie!’ 
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SEPTEMBER 

2019 

NIEUWS UIT VUGHT 

WORKSHOP VRIJHEIDSROK SO7 

Giel en Evey: ‘Op 26  

oktober viert Vught haar 

75 jarige bevrijding. Om 

dit te vieren heeft kunste-

nares Judith Abels. Het 

idee van deze kunstenares 

is de Vrijheidsrok. Wij zijn 

de eerste die hiermee aan 

het werk mochten gaan. 

Iedereen maakte een stuk 

lap van deze ongeveer 4 

meters hogen rok. Wij als 

SO7 zijn trots dat we hier-

aan bij mogen dragen.  

 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar: 

https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/en-dan-gaan

-we-echt-van-start-met-75-jaar-bevrijding-vught.’ 

Sinds een aantal jaren 

beschikt het VSO over 

een prachtig practicumlo-

kaal. Bij een aantal  

vmbo t- en havoklassen 

staat wekelijks een prac-

ticumles op het rooster 

voor natuurkunde, schei-

kunde of biologie.   

 

In 5 havo ging het bij  

natuurkunde over trillin-

gen. Het hoofdstuk werd 

afgesloten met een  

practicum. Leerlingen moesten een deel van een plastic 

liniaal in trilling brengen. Met een microfoon werden de 

trillingen gemeten en met behulp van de computer  

konden leerlingen de trillingstijd en dus de frequentie 

uitrekenen. De bedoeling was dat leerlingen een verband 

zouden ontdekken tussen de frequentie en de lengte van 

het stuk liniaal dat in trilling werd gebracht.   

PRACTICUM 5 HAVO 

LEERLINGENRAAD 

De leerlingenraad heeft het schooljaar 2018-2019 afgeslo-

ten met een lekker ontbijtje. Tijdens het ontbijt is er verga-

derd, maar ook gezellig gekletst. Leden van de leerlingen-

raad, bedankt voor jullie inzet van het afgelopen  

schooljaar! 

Op dinsdag 24 september was de eerste vergadering van 

de nieuwe leerlingenraad. Om te vieren dat zich weer  

zulke enthousiaste, bevlogen leerlingen hebben aange-

meld, was er taart.  

https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/en-dan-gaan-we-echt-van-start-met-75-jaar-bevrijding-vught
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/en-dan-gaan-we-echt-van-start-met-75-jaar-bevrijding-vught
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SEPTEMBER 

2019 

CIRCUSDAG SO 

Op vrijdag 11 oktober heeft het SO circusdag. De 

circusdag wordt begeleid door Circus Tadaa! De dag 

begint met een circuscircuit, waarbij de kinderen 

kennismaken met de verschillende onderdelen van 

het circus. De kinderen kiezen welk onderdeel ze 

willen uitvoeren tijdens de afsluitende voorstelling.  

 

Alle ouders van de SO-

leerlingen zijn van  

harte welkom bij de  

afsluitende voorstelling 

op het grasveld voor 

school (bij slecht weer in 

de gymzaal van het PMT-gebouw). De  

voorstelling start om 13.00 uur. Komt dat zien!  

 

Tijdens de circusdag kunnen we uw hulp goed  

gebruiken voor diverse hand- en spandiensten. Als u 

in de gelegenheid bent om te komen ondersteunen, 

verzoeken wij u dit te melden bij de leerkracht van 

uw kind. U wordt dan uitgenodigd voor een korte 

briefing op woensdag 9 oktober tussen 15.00 uur en 

17.00 uur.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

SPECIAL VOETBAL EVENT 

THEMA RESPECT SO3, 4 EN IL 

Romy: ‘Op vrijdag 23 augustus hadden we thema Respect met Gerben aan de overkant in de aula. Met SO IL en 3 en 4, dat was 

leuk.  

 

We hadden een filmpje van een egel gezien. Het ging over een egel die nieuw op school kwam maar niemand hadt respect 

voor die egel. Maar uit eindelijk hadt iedereen respect voor iedereen en de egel kreeg schuimpjes van plastic en toen was ie-

dereen bevriend met elkaar. Hopelijk heeft iedereen hier iets van geleert. Dankjewel.’  

NIEUWS UIT VUGHT 
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Na een oproep om nieuwe leden te werven voor de ouderge-

leding van de MR, is er veel interesse getoond door ouders 

van leerlingen van de locatie Vught. We zijn blij met de vele 

aanmeldingen die we  hebben ontvangen. Alle geïnteresseer-

de ouders zijn benaderd en de procedure is in volle gang.  

 

Voor de locaties Veldhoven en Helmond is de MR nog op zoek 

naar ouders die interesse hebben om plaats te nemen in de 

oudergeleding van de MR.  

 

De notulen van de MR-vergaderingen zijn dit jaar terug te vin-

den op de website van Zuiderbos: https://zuiderbos.nl/

basisonderwijs-vught/de-school/documentatie. In de notulen 

kunt u lezen wat in de MR-vergaderingen besproken is.  

 

 

Op maandag 30 september staat de eerste bijeenkomst van 

de MR gepland.  

MR 

SEPTEMBER 

2019 

BIBLIOTHEEK 

KINDERBOEKENWEEK 

In de week van 2 tot en met 13 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van de 

Kinderboekenweek is Reis mee! Bij besteding van minimaal 10 euro aan boeken ont-

vangt u het boek Haaientanden van Anna Woltz gratis.    

 

‘Atlanta van elf heeft een waanzinnig plan: Ze wil in 24 uur rond het IJsselmeer fietsen. 

Voor de belangrijkste tocht van haar leven heeft ze twaalf boterhammen nodig, vier 

bananen, een nachtbeugel en kerstverlichting. Opgeven kan niet, dan gaat alles mis. Ze 

is pas net begonnen als ze keihard tegen de fiets van Finley knalt. Finley is even oud als 

Atlanta. Hij is vrolijk, grappig én mysterieus: Hij is weggelopen van huis, maar heeft niks 

meegenomen. In zijn zak zitten alleen twee haaientanden… Heeft Atlanta pech dat ze 

hem ontmoet, of juist geluk?’ 

 

Bron: https://www.kinderboekenweek.nl/uitgaven kinderboekenweekgeschenk/.  

IN DE MEDIA 

‘In de nieuwe dramaserie Het A-Woord speelt Lies Visschedijk (Soof, Gooische Vrouwen) samen met Guy Clemens (De Zaak 

Menten, Doris) de ouders van de zesjarige Sam (Bart van den Berg). Gewoon een bijzonder kind, totdat het woord autisme valt. 

Het A-Woord is een herkenbare en hartverwarmende serie over familiebanden, opvoeden, maar vooral over de kracht van  

heldere communicatie.’ 

 

Het A-Woord is vanaf 2020 te zien bij de EO op NPO 1.  

 

Bron: https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/artikel/2019/09/lies-visschedijk-hoofdrol-in-nieuwe-eo-feelgood-dramaserie-het-a-

woord/.  

HET A-WOORD 

https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
https://www.kinderboekenweek.nl/uitgaven/kinderboekenweekgeschenk/
https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/artikel/2019/09/lies-visschedijk-hoofdrol-in-nieuwe-eo-feelgood-dramaserie-het-a-woord/
https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/artikel/2019/09/lies-visschedijk-hoofdrol-in-nieuwe-eo-feelgood-dramaserie-het-a-woord/


 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | sept 2019 

SEPTEMBER 

2019 

IK MAG IK ZIJN 

WENDY VAN LAARHOVEN 

Ik werk als: 

Leerkracht 

Woonplaats:  

Vught 

Ik woon in huis met:  

Mijn man Gerard, onze kids Sven en 

Lisa en onze katten Lizzy en Bonny 

Hobby’s: 

Gezelschapsspelletjes spelen, zingen, 

naar de Efteling. 

Beste eigenschap: 

Luisterend oor  

 

 

Minder goede eigenschap: 

Af en toe wat chaotisch 

Een hekel aan: 

Oneerlijkheid 

Bang voor: 

Niks eigenlijk, maar naaktslakken 

vind ik echt ontzettend vies 

Favoriete eten: 

Rode kool met appeltjes 

Favoriete muziek: 

The Backstreet Boys 

Favoriete boek: 

Alles van Carry Slee 

 

 

Favoriete film: 

Ten Things I Hate About You 

Favoriete website: 

www.google.nl 

Favoriete plek: 

Thuis en de Efteling 

Ik vind Zuiderbos bijzonder omdat:  

Dat je als nieuwe medewerker direct 

goed wordt opgenomen in het team. 

Dit jaar zal ik nog veel meer gaan  

ontdekken op Zuiderbos. 

 

 

 

 
JIJ MAG JIJ ZIJN 

BOAS VUGTS SO4 

Ik woon in huis met:  

Mijn twee broers en mijn vader en 

mijn moeder 

Mijn hobby’s zijn:  

Boxen, gitaar en gamen 

Ik kan goed:  

Gamen, boxen en gitaar 

Ik kan minder goed:  

Lezen  

 

Ik heb een hekel aan:  

Lezen 

Lekkerste eten is:  

Pannenkoeken 

Mooie muziek is:  

Electronic 

Een mooi boek is:  

Leger 

 

 

Een mooie film is:  

End Game 

De beste website is:  

Minecraft 

Een fijne plek is:  

Tuis op de bank 

Ik vind Zuiderbos:  

Mwa 
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2019 

U MAG JIJ ZIJN 

ELSKE MOEDER VAN BOAS 

Woonplaats:  

Zaltbommel 

Ik woon in huis met:  

Mijn man Jeroen, natuurlijk Boas en 

zijn twee oudere broers Morris en 

Matthijs 

Onder schooltijd ben ik bezig met: 

Mijn werk als marketing –en commu-

nicatiemanager bij Bierbrouwerij de 

Koningshoeven, bekend van het trap-

pistenbier La Trappe. 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Het rode paadje waar ik elke dag 

overheen liep om naar school te gaan. 

Ik vond de basisschool best lastig. In 

een klas zitten met veel andere kin-

deren en vond ‘t ook moeilijk om te 

leren. Ik was daardoor een heel verle-

gen en teruggetrokken meisje. 

Mijn leukste herinnering aan school: 

Schoolkamp vond ik erg leuk. Met 

elkaar op een soort van vakantie. Je 

leerde iedereen veel beter kennen. 

Mijn leukste vak op school:  

Tekenen was leuk en dingen leren 

over de natuur vond ik interessant. 

Van meneer Thomassen weet ik nog: 

Dat hij me uitdaagde om dingen te 

gaan doen die ik leuk vond. Dat ben ik 

steeds blijven doen en dat voelt nog 

steeds als de beste keuze. 

Zuiderbos is voor mij:  

Een warme, fijne, groene omgeving, 

die met veel zorg, expertise en vooral 

aandacht voor onze zoon Boas zorgt. 

Door Zuiderbos zijn er steeds meer 

fijne schooldagen voor hem.  

IN DE WANDELGANGEN 

Bij de nieuwe rekenmethode hoort na het maken van de 

gewone les een conditietraining, waarbij leerlingen sommen 

automatiseren. Een nieuwe leerling verheugde zich op de 

conditietraining, hij dacht dat hij aan zijn conditie mocht 

gaan werken in de gymzaal. Dat was een tegenvaller…  

 

Leerling kijkt naar zijn nieuwe biologieboek, met  

zebra's op de kaft en zegt: 'Hé wat grappig, er staan van die 

streepjespaarden op!' 

 

Leerling maakt een grapje. Leerkracht zegt: 'Grapjas!' Leer-

ling, met een verontwaardigd gezicht: 'Lachgas?' 

 

 

 

In de klas hadden we het over littekens. Leerling,  

wijzend op een littekentje op haar lip: ‘Ik heb hier ook een 

lipteken.’  
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COLOFON & ADRESSEN 
 

Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 

 

Redactie: 

Daniëlle Govers 

Kim van Heerebeek 

Eefje van Buuren 

Janneke van Tuijl 

Fransje Kuijten 

Myrthe Kuiper 

Josje van Delft 

Carie van der Kruijs 

Linda Theelen 

 

Opmerkingen/suggesties graag mailen 

naar info@zuiderbos.nl met als 

onderwerp: ‘nieuwsbrief Zuiderbos’. 

 

Zuiderbos 
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5260CE Vught 
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