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 AGENDA   

 17 juni VCA-examens VSO P  

 26 juni Studiedag, alle leerlingen vrij  

 2 juli Diploma-uitreiking branches en IVIO (VSO P)  

 3 juli Cijferlijsten onderbouw vmbo en havo  

 8 juli Diploma-uitreiking Entree-opleiding (VSO P)  

 8 t/m 10 juli Mondelinge examens vmbo t 4 en havo 5  

 9 juli 
Rapporten SO en VSO P en cijferlijsten vmbo t 

en havo 4 
 

 10 juli Diploma-uitreiking vmbo t en havo  

 10 juli Calamiteitendag, alle leerlingen vrij  

 13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie  

JUNI 
2020 

NIEUWS UIT VUGHT 

SCHOOLPLEIN CORONA-PROOF 
Met flinke mankracht werd het schoolterrein van Zuiderbos ingericht om 

corona-proof te kunnen starten. 
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ZUIDERBOS IN CORONATIJD 
Eind februari werd Nederland opgeschrikt door de eerste patiënt waarbij corona was vastgesteld. Met name in Noord-Brabant 

breidde het virus zich snel uit en wat we allemaal aan zagen komen: Vanaf 16 maart gingen alle scholen dicht, dus ook Zuider-

bos. Een noodzakelijk besluit, maar niets zo vreselijk als een schoolgebouw zonder leerlingen.  

 

De medewerkers van Zuiderbos zijn allemaal op 16 maart naar school gekomen om met elkaar te overleggen: Wat nu? Er wer-

den lespakketten gemaakt en de ICT-afdeling maakte overuren om digitaal onderwijs mogelijk te maken. Er kwamen afspraken 

over hoe contact te houden met de leerlingen. En niet te vergeten: Er werd contact gezocht met u als ouder. Zuiderbos heeft de 

samenwerking met ouders altijd van groot belang gevonden, maar nu werd deze samenwerking noodzakelijk.  

 

Iedereen hoopte dat de maatregel na een paar weken opgeheven zou kunnen worden, maar deze werd begin april verlengd. 

Opnieuw plannen maken, opnieuw afstemmen en blijvend contact zoeken met u als ouder en met de leerlingen. In de tussentijd 

kwamen er druppelsgewijs meer leerlingen naar school: Leerlingen van ouders met een vitaal beroep of leerlingen van wie ie-

dereen vond dat het beter was als zij wel gedeeltelijk naar school zouden komen. In de meivakantie voor opvang zorgen: Het 

Zuiderbosteam stond er klaar voor.  

 

Op 11 mei ging de SO-afdeling in zijn geheel open: Heerlijk! Ik had het genoegen om de eerste leerling te mogen ontvangen. Al 

huppelend kwam hij aan: ‘Ik mag weer naar school!’ En hoe bijzonder: Na een zevental weken thuisonderwijs draaide de SO-

afdeling al heel snel als vanouds. De belangrijkste verschillen zijn de geur van desinfecterende middelen, de gescheiden pauzes 

en de looproutes. Maar de kinderen krijgen weer volop onderwijs, kunnen weer buiten spelen en lol hebben met elkaar.  

 

Op 2 juni is ook de VSO-afdeling weer open gegaan, zij het met halve klassen. Dit was een ingewikkelder opdracht, omdat de 

VSO-leerlingen wél afstand tot elkaar moeten houden. Maar mede dankzij de hulp van jullie, ouders, wisten de meeste leer-

lingen bij de start van de eerste lesweek aan welke regels zij zich moeten houden. Dit alles om elkaar gezond te houden.  

 

Het besluit om de scholen dicht te gooien was een noodzakelijk besluit. Maar oh, wat is het fijn dat de leerlingen volledig of 

deels weer naar school mogen komen. Weer met elkaar en van elkaar leren, weer samen spelen en elkaar ontmoeten. Weer 

geluiden horen in de gangen. Ik spreek hier de hoop uit dat ook de VSO-leerlingen weer volledig naar school mogen komen, 

zodra dat verantwoord kan. En dat we het coronavirus onder controle kunnen houden. Verder wil ik iedereen van harte bedan-

ken: ouders, leerlingen en collega’s. Het was en blijft voorlopig een klus, maar samen klaren we dit! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Els van Rosmalen 

Directeur Zuiderbos Vught  

VCA VSO P 

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief worden de VCA-examens afgenomen in de VSO P. Wij wensen iedereen veel  

succes!  
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WEETJES ICT 

Afgelopen periode heeft de afdeling ICT van Zuiderbos een mooie uitdaging gekregen. Plots moesten, door het sluiten van 

de scholen, de leerkrachten vanuit huis les gaan geven en de leerlingen thuis les volgen. Om dit voor elkaar te krijgen is/

zijn:  

• 108 laptops uitgeleend aan leerlingen en medewerkers;  

• handleidingen geschreven om leerkrachten op afstand les te kunnen laten geven;  

• alle medewerkers getraind in het werken met Microsoft Teams;  

• alle data overgezet naar de cloud met natuurlijk de bijbehorende beveiligingsmaatregelen;  

• een helpdesk-/noodnummer in het leven geroepen om 540 leerlingen en 180 collega’s te ondersteunen bij ICT-

vragen vanuit huis.  

Dit is grotendeels snel en soepel verlopen. We blijven ontwikkelen om de ICT-omgeving van Zuiderbos zo actueel en werk-

baar mogelijk te houden.  

 

Handig om te weten: 

• Alle leerlingen hebben een eigen Office365-account; 

• Leerlingen loggen in op hun account via 365.ssoz.nl (voornaam.achternaam@leerling.zuiderbos.nl); 

• Leerlingen ontvangen op hun account uitnodigingen van leerkrachten voor videolessen;  

• Via hun account hebben leerlingen toegang tot hun persoonlijke en gedeelde bestanden op de OneDrive; 

• Het Office-pakket (Word, Excel, PowerPoint) kan vanaf het account op een persoonlijk/privéapparaat geïnstalleerd 

worden.  

 

De afdeling ICT is voor leerlingen met een technische vraag over een laptop van school bereikbaar via het noodnummer: 

073-6847069.  

HANDVAARDIGHEID SO6 

Noah en Rafael: ‘We hebben een boot van kurken 

gemaakt. En je kon op de kurken boot allemaal 

materialen er op doen. En je kon hem helemaal 

versieren met spullen. We hebben hem in de vijver 

getest. Alle boten konden drijven.’ 

GENIETEN VAN DE WERELD 

Jason uit SO6 heeft een leuk stukje geschreven:  

Hee Giovanny 

Wil je met mij mee op reis? 

Gewoon even lekker kunnen genieten van de wereld 

Leuk toch? 

Wil je? 

Dan gaan we als eest naar Canada. 

En dan mag jij kiezen waar je naar toe wilt, oké?  

mailto:voornaam.achternaam@leerling.zuiderbos.nl


 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | juni 2020 

JUNI 

2020 

DE EERSTE WEEK 

IN HET WATER GEVALLEN 

Het SO van Zuiderbos is op 11 mei weer volledig gestart. 

Jowella (SO 5): Hoe was de eerste week? Nou mijn eerste 

week was grappig want iedereen zag elkaar weer voor 

het eerst. En we spelen in verschillende groepen buiten 

en dat is super stom want dan kan ik ni met anderen kin-

deren buiten spelen dus ja saai. En ja we moeten onze 

handen wassen in groepen. Irritant dat was het.  

Shannon uit SO4 laat jullie graag lachen door te vertellen 

wat er tijdens de noodopvang was gebeurd: ‘Ik was aan 

het spelen bij de sloot, dat mocht van de juf. Toen kwam 

er een wat oudere man langs fietsen die bij Cello woont. 

Ik zette mijn hark neer in het zand, toen gleden mijn han-

den eraf en viel ik in de sloot met een achterover koprol. 

Ik was kletsnat en de man bleef staan en zei: Ach jongen 

toch. Vervolgens ging ik naar binnen en zei mijn klasge-

noot: Hadden we dit maar gefilmd, dit is goud waard. Ik 

ben snel op de groep gaan douchen, want de juf vond mij 

enorm stinken. Daarna kwam ik weer helemaal fris terug 

naar school.’ 

KANGOEROEWEDSTRIJD VMBO/HAVO 

De Kangoeroewedstrijd is een wereldwijde reken- en wiskun-

dewedstrijd die jaarlijks in maart op veel scholen wordt geor-

ganiseerd en waar heel veel leerlingen aan deelnemen. In  

Nederland doen gewoonlijk zo’n 140 000 leerlingen mee op  

2 350 scholen. De wedstrijd is geschikt voor leerlingen vanaf 

groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo. Er zijn vijf verschillende 

niveaus. Doel van de Kangoeroewedstrijd is kinderen te laten 

ervaren dat rekenen en wiskunde leuk en uitdagend kunnen 

zijn.  

 

Door de coronamaatregelen kon de Kangoeroewedstrijd niet 

op de ‘normale’ manier plaatsvinden. Zuiderbosleerlingen van 

vmbo en havo die wilden, konden de wedstrijdopgaven begin 

april thuis online maken. Janno Grinsven, Tobias Klinkenberg, 

Joah Maaden en Tristan Wynia hebben de hoogste scores be-

haald. Alle 26 leerlingen 

die hebben deelgenomen 

aan de onofficiële Kan-

goeroewedstrijd, hebben 

een prijs gewonnen. 

Wanneer en hoe de  

prijzen worden uitge-

reikt, is nog niet  

bekend.  

NIEUWS UIT VUGHT 

EXAMENS VSO P3 

VSO P3a en VSO P3b zijn bijna klaar. De Entree-opleiding (mbo 

1) binnen Zuiderbos zit midden in de afronding van de exa-

mens. De examens Nederlands lezen, luisteren en schrijven en 

rekenen zitten erop. De mondelinge examens Nederlands ge-

sprekken voeren en spreken zijn afgenomen. De leerlingen 

hebben hiervoor een presentatie moeten geven over hun sta-

ge en een sollicitatiegesprek gevoerd met de examinator. De 

leerlingen hebben prachtig gepresenteerd wat zij geleerd heb-

ben op stage, complimenten! Nu nog het portfolio in orde ma-

ken en een eindgesprek met ROC De Leijgraaf. Op maandag 29 

juni worden de leerlingen tussen negen en elf gebeld en horen 

zij of ze geslaagd zijn.  
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Als dank voor hun goede zorgen 

voor een van de leerlingen  

kregen de leerkrachten van VSO 

P2 een mooi en lekker bedank-

je. Zó mooi, dat we de foto’s 

graag met u delen.  

Lieve jongens en meisjes, beste ouders, 

 

Wat hadden we zin in de sponsorloop. Jullie waren allemaal al druk bezig met trainen en geld ophalen voor KiKa (Stichting Kin-

deren Kankervrij). Jullie waren er vast helemaal klaar voor, totdat corona kwam en het niet meer door kon gaan. Balen zeg!  

 

Daarom is het extra bijzonder om te zien dat een aantal van jullie toch nog geld op heeft gehaald voor KiKa. Sommige leer-

lingen hebben dit mee naar school genomen, andere hebben het zelf 

overgemaakt naar KiKa. Super! Op woensdag 27 mei zijn wij op school 

geweest om het geld in ontvangst te nemen. Alles bij elkaar hebben jullie 

toch 561 euro en 95 cent opgehaald voor KiKa. WOW! 

 

Als beloning hebben we alle kinderen een mooie medaille gegeven. We 

hopen dat jullie toch een beetje trots zijn op deze medaille en dat het 

meteen een mooi aandenken is aan deze gekke, bijzondere corona-tijd. 

 

Wij zijn in ieder geval erg trots op jullie allemaal! 

 

Bedankt en met sportieve groet, 

 

Rob, Maickel en David  

Team Run for KiKa Marathon 

SPONSORLOOP SO 

BEDANKJE VSO P2 

NIEUWS UIT VUGHT 
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Vanwege corona zien de gymlessen er nu anders uit dan we gewend zijn. 

Vmbo t 3 deed een foto-speurtocht op het zorgpark. Leerlingen kregen foto’s 

van objecten op het zorgpark en moesten deze objecten zoeken. We hebben 

de varkens, geiten en pauwen in de dierenweide bewonderd. Vervolgens 

kregen we uitleg over de watertoren, die in het verleden gebruikt werd door 

de brandweer. We liepen langs de voormalige mortuaria (zie foto), één voor 

de mannen en één voor de vrouwen die op het zorgpark overleden. Rondom 

het prachtige, leegstaande gebouw Jozef hebben we verstoppertje gespeeld. 

Toen we langs de kapel liepen, werden we uitgenodigd om binnen een kijkje 

te komen nemen. Op de terugweg naar school wandelden we langs het kerk-

hof. Vroeger werden cliënten, broeders en zusters van het zorgpark hier begraven. Het viel ons op dat er zoveel mooie, grote, 

oude bomen op het zorgpark staan. Het was een gezellige en leerzame speurtocht. 

Vrijdag 29 mei was een stralende, zonovergoten dag. Helaas kon ons schoolreisje naar de Efteling niet doorgaan. Gelukkig 

maakten we er toch een gezellige dag van met het SO. Veel klassen deden hun best met de fotospeurtocht, deden fanatiek 

mee met de Efteling-quiz en we genoten van een lekker ijsje dat we zelf mochten halen bij de ijskar op het plein.  

GEEN SCHOOLREISJE 

SPEURTOCHT VMBO T 3 

NIEUWS UIT VUGHT 

Normaal gesproken zitten wij als examenklassen vmbo en havo in een strakke planning op weg naar het diploma. Het corona-

virus zet de hele maatschappij op zijn kop, dus ook de route van de eindexamens. 

 

Geen schriftelijke examens meer, daarmee vervalt dus de helft van het staatsexamen. Discussie in de Tweede Kamer wat er nog 

wel door mag gaan en wat niet en hoe combineren we dit met de RIVM-maatregelen. 

 

Onze examenkandidaten hebben eind mei het schriftelijk onderdeel van het mondeling examen afgelegd en in de laatste 

schoolweek volgen de drie dagen van het mondeling examen. Met op 10 juli een 

diploma-uitreiking, die ook weer aangepast dient te worden en corona-proof 

moet zijn.  

 

Via digitale lessen en oefenmondelingen op school proberen we onze kandidaten 

zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens en zoveel mogelijk ruis weg te 

nemen, wat niet altijd meevalt in een steeds veranderde corona-maatschappij.  

 

Op de foto de bestelwagen met de dozen met examens, alles extra beveiligd. 

EXAMEN IN CORONATIJD VMBO+HAVO 
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Beste ouders van onze (oud) SO-leerlingen, 

 

Na ruim 31 jaar is voor mij het moment aangebroken om af-

scheid te gaan nemen van Zuiderbos. Het zijn jaren geweest 

waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden, zowel 

binnen Zuiderbos als daarbuiten. 

 

De laatste jaren en eigenlijk de laatste maanden waren daarin 

wel van grote invloed. Deze periode heeft voor ons allen, groot 

en klein, een stempel gedrukt. Voor sommigen kwam Covid-19 

dichtbij, voor anderen bleef het gelukkig op afstand. Maar 

voor iedereen heeft het gevolgen. Dit zorgt ervoor dat mijn 

afscheid toch anders gaat dan ik eigenlijk had gehoopt. Na-

tuurlijk zou het fijn zijn om van jullie op een meer persoonlijke 

wijze afscheid te nemen, maar dit is niet mogelijk. 

 

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier met leerlingen en 

ouders samengewerkt in verschillende hoedanigheden, leer-

kracht, IB-er, teamleider en tot slot weer IB-er. Natuurlijk is 

het niet altijd vanzelf gegaan en verschilden we weleens van 

gedachten, maar meestal kwamen we hier weer goed uit. We 

hadden altijd hetzelfde voor ogen: Het beste voor dit kind! 

Voor de toekomst wens ik jullie allen, groot en klein, het aller-

beste. Een voorspoedige ontwikkeling op alle gebieden. De 

schoolse ontwikkeling is zeker van groot belang voor het wel-

bevinden van een kind, maar het allerbelangrijkste is dat een 

kind zich happy voelt en van daaruit verder kan ontwikkelen. 

Mijn bijna ex-collega’s zullen daar in de toekomst zeker zorg 

voor dragen. Ik heb daar het volste vertrouwen in en wens 

jullie en hen het allerbeste voor een mooie toekomst samen 

met jullie kinderen. 

 

Het gaat jullie allen goed. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lian Eckhardt 

Intern Begeleider  

AFSCHEID LIAN SO 

NIEUWS UIT VUGHT 

MR 

BERICHT VAN DE MR 

Al vrij snel na de vaststelling van de eerste besmetting met het 

coronavirus in Nederland werd de verspreiding ervan sinds 11 

maart als pandemie erkend. Het maatschappelijk verkeer 

werd grotendeels stilgelegd, er volgde dringend advies om 

voldoende afstand te houden van elkaar, sportwedstrijden en 

evenementen werden afgelast etc.  

 

De intelligente lockdown betekende ook dat het kabinet het 

besluit heeft genomen om de scholen fysiek te sluiten. Deze 

situatie heeft veel inventiviteit, inzet en flexibiliteit gevraagd 

van leerkrachten, leerlingen en ouders. Routines, geplande 

activiteiten en vanzelfsprekendheden hebben plaats moeten 

maken voor creatieve oplossingen. 

 

Het kabinet besloot op 21 april om de basisscholen vanaf 11 

mei weer te openen. Om op Zuiderbos (aanvankelijk bij het 

SO, daarna ook bij het VSO) op een verantwoorde manier de 

deuren weer te openen voor de leerlingen werd door het ma-

nagement in samenspraak met de MR gewerkt aan de proto-

collen die te vinden zijn op de website van Zuiderbos. 

 

Via Microsoft Teams is er overleg tussen bestuur en (een af-

vaardiging van) de MR geweest en zijn agendapunten zoals 

bijvoorbeeld het bestuursformatieplan en het jaarverslag be-

sproken. 

 

Aan het einde van het schooljaar zullen twee leden uit de ou-

dergeleding afscheid nemen van de MR. We danken Debbie 

van Dongen (Vught) en Petra Boer (Veldhoven) hartelijk voor 

hun enthousiaste deelname en inbreng. Dit betekent dat er 

twee vacante plaatsen in de MR zijn. Indien u hiervoor inte-

resse heeft, kunt u contact opnemen met de mentor van uw 

kind of mailen naar: mr@zuiderbos.nl.  

mailto:mr@zuiderbos.nl
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BIBLIOTHEEK 

WAAR KOMEN BABY’S VANDAAN? 
PAULINE OUD 

Waar komen baby’s vandaan? is het eerste boek in de Kriebels in je buik-serie. De eerste 

seksuele voorlichting voor kinderen vanaf drie jaar. Een heldere en interactieve eerste 

kennismaking met het lichaam, baby’s, voortplanting en weerbaarheid.  

 

Noa wordt grote zus. Er zit een baby in mama's buik. Maar hoe komt de baby in mama's 

buik? Hoe groeit de baby? Wanneer komt de baby uit mama's buik? En hoe gaat dat 

dan? Aan de hand van korte, herkenbare situatieschetsen en interessante weetjes wor-

den alle vragen van kinderen beantwoord. Bron: www.paulineoud.nl.  

 

Waar komen baby’s vandaan? van Pauline Oud is onder meer verkrijgbaar via 

www.bookspot.nl.  

ZWART, EEN SPANNEND MYSTERIE... 
ELINE VAN DE WIEL 

Een leerling van het Zuiderbos College, Eline uit 4 vmbo t, heeft 

een spannend jeugdboek geschreven en dat is eind 2019 ook echt 

uitgebracht zoals jullie toen in de nieuwsbrief hebben kunnen 

lezen. 

 

Begin juni heeft een vakjury van de uitgeverij (Boekscout) een 

winnaar gekozen voor het beste boek van 2019. In de categorie 

jong talent (Yo) is Eline daar met haar boek Zwart, een spannend 

mysterie… als winnaar uit gekomen. De bijbehorende prijs is op 

vrijdag 5 juni 2020 aan haar uitgereikt. 

 

Eline vindt het belangrijk dat kinderen plezier hebben in het lezen, 

ook de kinderen met dyslexie zoals ze zelf heeft. Dat is beter dan 

de hele dag achter de computer of op je mobiel zitten. Met de 

schoolvakanties in aantocht is het extra fijn om je te kunnen ver-

maken met een goed boek. Dat kan in de auto, het vliegtuig maar ook aan het zwembad of op het strand. Heerlijk toch, om je 

te verliezen in een spannend verhaal?  

 

Het boek is geschikt voor kinderen uit groep 7/8 en ouder. Als je het boek bestelt via boekzwart@telfort.nl, krijg je een gesig-

neerde versie met gratis bijpassende boekenlegger. Maar je kunt het boek natuurlijk ook bestellen op www.boekscout.nl 

(ISBN 9789463896511) en binnenkort  zelfs via www.bol.com.  

 

 

 

http://www.paulineoud.nl
http://www.bookspot.nl
mailto:boekzwart@telfort.nl
http://www.boekscout.nl
http://www.bol.com
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GEVONDEN VOORWERPEN 

BOSSCHE TALENT SCHOOL 

De bak met gevonden voorwerpen begint weer aardig vol te raken. 

Zit er in de bak iets van uw kind? Hij/zij kan zijn/haar eigendommen 

vóór de zomervakantie ophalen bij de receptie. Wat bij aanvang van 

de zomervakantie niet opgehaald is, gaat weg.  

IN DE WANDELGANGEN 

Een leerling na een potje voetbal: ‘Juf, mijn benen zijn 

zo moe, dat mijn knieën niet meer kunnen bukken.’ 

 

 

Een leerling van SO4 moet bij taal vijf zinnen over 

zichzelf schrijven, met in elke zin een telwoord. Veel 

leerlingen moeten hier lang over nadenken, maar één 

leerling is zo klaar:  

Ik ben tien jaar.  

Ik word volgend jaar elf.  

En dan weer twaalf.  

En dan dertien.  

En dan veertien. 

 

 

Een leerling van SO2 komt na weken weer op Zuider-

bos en zegt: ‘Ik kwam de auto uit en ik rook de geur 

van Zuiderbos al. De lekkere geur van bloemen.’ 

 

 

Een leerkracht tijdens een videoles: ‘Aan de chat te 

zien, is N… met haar hoofd op haar toetsenbord in 

slaap gevallen.’    
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IK MAG IK ZIJN 

SOPHIE VAN BILJOUW 

Ik werk als:  

Docent Engels 

Woonplaats:  

Vught 

Ik woon in huis met:  

Mijn man Marco, mijn twee dochters 

Madelief en Flore en konijntjes Pieter 

en Roos 

Hobby’s:  

Basketbal, uit eten, series kijken 

Beste eigenschap:  

Reflecteren 

Minder goede eigenschap:  

Mijn zin doordrijven 

Een hekel aan:  

Mensen die niet eerlijk zijn 

Bang voor:  

Ratten 

Favoriete eten:  

Pasta en pizza 

Favoriete muziek:  

Céline Dion 

Favoriete boek:  

1000 stralende zonnen 

Favoriete film:  

Titanic 

Favoriete website: 

Netflix 

Favoriete plek: 

Thuis 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Op Zuiderbos kan en mag iedereen 

zichzelf zijn 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

STAN FRUNT HAVO 1 

Ik woon in huis met:  

Edward, Laura en poes Saar 

Mijn hobby’s zijn:  

Scouting, gamen 

Ik kan goed: 

Lezen 

Ik kan minder goed: 

Opruimen 

Ik heb een hekel aan: 

Uitslapen 

Lekkerste eten is: 

Frietjes 

Mooie muziek is: 

Duncan Lawrence 

Een mooi boek is: 

Harry Potter 

Een mooie film is: 

The Lord of the Rings 

 

 

De beste website is: 

YouTube 

Een fijne plek is: 

Thuis 

Ik vind Zuiderbos: 

Een heel fijne, gezellige school met 

een hele leuke klas en leuke docenten 

 

 

 

U MAG JIJ ZIJN 

Woonplaats: 

Berlicum 

Ik woon in huis met:  

Edward, Stan en poes Saar 

Onder schooltijd ben ik bezig met:  

De boekhouding voor het bedrijf van 

mijn man en mijn twee zwagers. Dit 

kan ik gewoon lekker thuis doen. 

 

 

 

 

Mijn eerste herinnering aan school:  

In de poppenhoek spelen. Ik was een 

echt poppenmoedertje. 

Mijn leukste herinnering aan school: 

De weekafsluiting. Iedere vrijdagmid-

dag stonden we met een stel meiden 

onze favoriete liedjes te playbacken. 

Mijn leukste vak op school: 

Gym. Ik was de beste in hardlopen, 

hoog– en verspringen. 

 

 

Van juf Coby weet ik nog: 

Juf Coby van de kleuterschool gaf 

altijd de mooiste stickers als ik goed 

gewerkt had. 

Zuiderbos is voor mij: 

Een heel rustige, fijne school waar 

Stan helemaal zichzelf kan zijn en 

prima op zijn plek is met heel goede 

docenten die hun vak verstaan. 

LAURA MOEDER VAN STAN 
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