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 AGENDA   

 28 september t/m 2 oktober OPP-gesprekken  

 6 t/m 8 oktober IVIO-examens VSO P  

 15 oktober Schoolfotograaf  

 19 t/m 23 oktober Herfstvakantie  

 2 t/m 6 november Toetsweek bovenbouw vmbo t en havo  

 4 november Ouderavond havo 3  

 5 november Nationaal schoolontbijt  

 10 november Ouderavond vmbo t 3  

 18 en 19 november Oriënterende beroepsstage 3 vmbo t en havo 3  

 20 november Cijferlijsten vmbo en havo  

 23 november Studiedag, alle leerlingen vrij  

SEPTEMBER 
2020 

NIEUWS UIT VUGHT 

CONTACTGEGEVENS 
Voor school is het altijd belangrijk dat contactgegevens van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) up to date zijn. Nu in  

Coronatijd vraagt dit nog extra aandacht. Het is belangrijk dat wij u als ouder/verzorger goed kunnen bereiken mocht 

dit nodig zijn. 

 

Daarom deze oproep: zijn uw contactgegevens onlangs gewijzigd of twijfelt u eraan of wij beschikken over de juiste 

gegevens? Laat ons dit dan weten door te mailen naar leerlingenadm@zuiderbos.nl of te bellen naar 073-6847060. 

mailto:leerlingenadm@zuiderbos.nl
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Inmiddels zijn we weer met twee klassen de Entree-opleiding gestart. De leerlingen gaan dit schooljaar toewerken naar een 

MBO 1 diploma. De samenwerking en examinering worden gedaan onder begeleiding van Lisanne Geurts van ROC de 

Leijgraaf. De stage is vooral leidend in dit traject waarin leerlingen minimaal 400 uren stage moeten lopen. Daarnaast dient 

het schoolprogramma gevolgd te worden. Het definitieve jaaroverzicht met daarop de examendatums zal binnenkort ver-

stuurd worden naar ouders en leerlingen. Wij wensen alle leerlingen veel succes komend schooljaar.  

SJORS SPORTIEF 

Fenne (vmbo 1): ‘Ik was bij handvaardigheid en toen 

kreeg ik te horen dat ik naar buiten moest komen. Ik 

werd verrast, omdat ik een tekenwedstijd had gewon-

nen van Sjors Sportief. Vorig jaar hadden we met SO6 

allemaal een tekening gemaakt. Mijn tekening mocht 

op de voorkant komen van het boekje van Sjors Spor-

tief. Ik was super blij en als prijs kreeg ik een keer laser-

gamen met de klas, wat we super leuk vinden.’ 

ENTREE-OPLEIDING VSO P3 

Tijdens de laatste gymles van schooljaar 2019-2020 heeft 3 

vmbo t geslacklined. Een slackline is een strak gespannen 

band, in dit geval tussen twee bomen, waar je op kunt balan-

ceren. Daarnaast hebben de leerlingen in bomen geklommen. 

Sommige leerlingen klommen tot wel zes of zeven meter 

hoogte.  

GYMLES 3 VMBO T  
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BLINK 
Djenna en Noah (SO7): ‘Met wereldoriëntatie hebben we het over 

wereldsterren en of het een schurk is of een ster. We hebben het 

over Dzjengis Khan gehad en over nog veel meer wereldsterren.  

 

We moeten ook een poster over verschillende wereldsterren ma-

ken, iedereen kiest een persoon. We hebben allebei Ru Paul geko-

zen als wereldster.  

 

Onze opdracht nu is een portret maken van een beroemde wereld-

ster. Wij hebben Jan Steen gekozen. We moesten eerst schetsen en 

toen inkleuren met verschillende kleuren en voorwerpen. Op dit 

moment gaan we nog meer horen over het leven van Anne Frank 

en over de tijd waarin zij leefde.’ 

THEMA RESPECT SO 

In de tweede schoolweek zijn we in het SO gestart met het thema respect. Normaal was de opening van dit thema met alle 

leerlingen in de aula, maar vanwege corona hebben we ervoor gekozen de opening dit jaar per klas te doen. Jessica, team-

leider van het SO, is alle klassen langs gegaan om het thema te openen.  

 

In veel klassen hadden de leerlingen al met elkaar besproken wat respect is en wat ze daarin belangrijk vinden. Veel klassen 

hadden al afspraken gemaakt over hoe leerlingen met elkaar omgaan. Daarover waren mooie tekeningen of teksten ge-

maakt. SO7 had zelfs een heel spandoek gemaakt.  

 

Tijdens de opening hebben de onderbouwleerlingen gekeken naar een filmpje over beren die leren om lief met elkaar om te 

gaan. In de bovenbouw hebben de leerlingen geluisterd naar een rap over respect. Sommige bovenbouwklassen wilden ook 

graag het filmpje over de beren zien. Vol aandacht werd er in de bovenbouwklassen gekeken naar 'de lieve beren'.  

 

Respect staat bij Zuiderbos hoog op het prioriteitenlijstje want: Ik mag ik en jij mag jij zijn.  
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SPORTDAG 

Op woensdag 23 en donderdag 24 september had Zuiderbos sportda-

gen. Vanwege corona was er niet één, maar waren er twee sportda-

gen, werden de afdelingen in groepen gesplitst en over dagdelen ver-

deeld en bleven alle afdelingen op het schoolterrein. Het was anders 

dan we gewend zijn, maar daardoor zeker niet minder geslaagd.  

 

Woensdagochtend mocht de onderbouw van het basisonderwijs haar 

sportieve kant laten zien en in de middag was de bovenbouw aan de 

beurt. We speelden onder andere voetbaldarts, daagden de juffen uit 

met touwtrekken, vingen stokken, raakten in de knoop met Twister 

en trokken sprintjes. Maar het hardst hebben we gelachen bij het 

sumoworstelen. Het was een topdag.  

 

Onderstaand twee reacties van leerlingen uit SO2:  

Damian: ‘Het was een hele leuke dag. En het was heel leuk om te 

sporten. En ik ben best wel van het sporten, want ik zit op taekwon-

do.’ 

 

Zakariya: ‘We hebben als eerst hoogspringen gedaan en toen daarna 

bij de stormbaan en dat was best wel leuk! En toen daarna de snel-

heidsmeter, dat was niet echt heel erg leuk maar wel leuk. Wat ik het 

grappigst vond was de sumoworstelaars. We moesten zelf ook in zo’n 

pak zitten en dat was heel erg moeilijk. En ik moest het dikste van de 

kinderen aan. We sprongen allemaal op elkaar en ging zo door tot we 

om gingen vallen.’ 

NIEUWS UIT VUGHT 

 

Jim uit SO5 heeft een stukje geschreven over de sportdag:  
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Zuiderbos is samen met de gemeente Vught al een tijd 

bezig om te komen tot totale nieuwbouw voor onze leer-

lingen. In eerste instantie is gedacht aan een verbouwing 

van het huidige hoofdgebouw. Vorig jaar heeft de ge-

meenteraad besloten om te gaan voor totale nieuw-

bouw. Uiteraard geeft dit een ander kostenplaatje. De 

eerste stap om te komen tot nieuwbouw is gezet: Op 17 

september jl. heeft de gemeenteraad van Vught inge-

stemd met de aankoop van grond voor de nieuwbouw. 

De gemeente Vught heeft de hoop uitgesproken aan het 

eind van dit jaar te kunnen starten met het aanbesteden 

van het werk. Het doel is dat we in het kalenderjaar 2023 

de nieuwe school in gebruik nemen. Uiteraard zijn we 

verheugd over deze eerste stap en hopen we met de 

gemeente Vught mee dat we aan de slag kunnen om een 

prachtig en toekomstbestendig schoolgebouw te ont-

werpen.  

Nog meer reacties van leerlingen uit SO2: 

Jill: ‘Ik vond het heel leuk maar ik had wel een beetje pech op de storm-

baan.’ 

 

Stijn: ‘Leuk, dat was het al.’ 

 

Luke: ‘Ik heb heel leuk gespeeld met Angelina, Stijn en Finn. Ik kon niet 

winnen bij het sumo-worstelen, maar dat geeft niks, het gaat erom dat 

het leuk is.’ 

 

Angelina: ‘Leuk! De stormbaan was heel leuk en ik vond die pakken niet 

zo leuk, want die vond ik spannend. Die waren te groot en dan dacht ik 

dat iedereen daar om moest lachen. En ik vond het snoepje heel lekker, 

een chocolaatje.’ 

 

Eoin: ‘Nou, ik vond het leuk om in het springkussen te gaan en te gooien. 

En ook wat ik leuk vond is dat ik met iedereen heb gespeeld. En dat ik 

lekker leuk was met de kinderen maar een paar keer niet goed ging, maar 

ik vond het fijn dat ik de juffrouw mocht knuffelen en de meester.’ 

 
Niet alleen door de leerlingen werd er genoten op de sportdag. Ook de leerkrachten genoten volop.  

NIEUWS UIT VUGHT 

NIEUWBOUW 

SPORTDAG 

HOUT VOOR AT 
Er is rond hout beschikbaar 

gesteld door Herso Circu-

laire Houtbewerkers uit 

Loosbroek. Martien en Coen 

hebben het hout opgehaald, 

zodat leerlingen het binnen-

kort kunnen gebruiken bij 

AT.  
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Vanaf volgende week worden er op Zuiderbos elke woensdag in de gro-

te pauze verse broodjes en gezonde snacks verkocht. Alles wordt vers 

bereid door een aantal leerlingen die een interne stage volgen bij de 

broodjesbrigade.  

 

Er is een aantal verbeteringen en veranderingen ten opzichte van vorig 

jaar, maar wat dan?   

 

Ten eerste is de kaart veranderd. We verkopen voortaan twee verschil-

lende fruitmixen en een groentemix. Daarnaast is er ook wat te drinken 

te verkrijgen. Ook worden alle salades in de ochtend vers bereid. De 

eier- en tonijnsalade zijn dit jaar dus extra lekker en gezonder dan uit de 

supermarkt.  

 

Vorig jaar moesten de broodjes vooraf besteld worden. Dat is dit jaar 
niet zo. Dus zorg dat je er op de woensdag op tijd bij bent, want op = op.  

 

 

NIEUWS UIT VUGHT 

VERSE BROODJES EN GEZONDE SNACKS 

Verder is de betaalwijze anders. Leerlingen en leerkrachten kunnen een 

strippenkaart kopen van vijf euro. Als er een broodje gekocht wordt, 

dan wordt dit verrekend op de strippenkaart. De strippenkaarten kun-

nen alleen gekocht worden op woensdagmiddag in de pauze met con-

tant geld. Op elke strippenkaart staat een nummer. Onthoud je num-

mer of schrijf je naam op je strippenkaart om verwarring te voorkomen. 

 

Vrijwilligers gezocht!  

 

Zit jij in de eerste of tweede klas en lijkt het je leuk om mee te helpen 

met het verkopen van de broodjes op woensdag in de grote pauze? 

Geef je dan op als vrijwilliger. Als beloning mag je na de pauze zelf gratis 

genieten van een heerlijk broodje of een gezonde fruitmix.  
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Dit schooljaar is ook NEXT weer van start gegaan. NEXT is het bedrijfje van VSO P4. 

Leerlingen trainen hun arbeidsvaardigheden door het runnen van hun eigen bedrijf. 

Onze producten zijn te koop bij Grap & Go, cadeauwinkel op het terrein. Uiteraard 

zijn onze producten ook direct via NEXT te koop, in lokaal VSO P4. 

 

Dit jaar zijn de medewerkers van NEXT begonnen met een nieuwe lijn, namelijk de 

schemerlamp en de stoffen vlaggenlijn. We bieden onze producten kant en klaar 

aan, maar er kan ook een bestelling met specifieke wensen gedaan worden. 

 

Voor meer informatie kunt u onze medewerkers aanspreken of Maartje en Judith, 

leerkrachten van VSO P4, per mail te bereiken via: m.postma@zuiderbos.nl en 

j.pennings@zuiderbos.nl. 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT VUGHT 

NEXT VSO P4 

In het kader van het thema ordening heeft 4 vmbo t een bijzondere 

versie van het spel Wie is het? gespeeld. Om te ontdekken welk 

dier de tegenspeler was, moesten leerlingen gesloten vragen stel-

len, zoals: Ben jij een holtedier? Ben jij veelzijdig symmetrisch? Heb 

jij een inwendig skelet? Enzovoorts.  

 

3 Vmbo t is bezig met een biolo-

gisch onderzoek. Leerlingen onder-

zoeken of op hun mobiele tele-

foons na reiniging met desinfecte-

rende doekjes ook daadwerkelijk 

minder bacteriën en schimmels 

voorkomen dan voor reiniging. We zijn benieuwd naar de resultaten.  

 

Tijdens een van de lessen mochten leerlingen die dat wilden Bob even vasthouden. Op de 

foto zie je Bianca uit 3 vmbo t met Bob om haar nek. 

 

BIOLOGIELESSEN 3 EN 4 VMBO T 

mailto:m.postma@zuiderbos.nl
mailto:j.pennings@zuiderbos.nl
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GRAAG AANDACHT VOOR 

PROTOCOLLEN EN BESLISBOOM COVID-19 
U bent inmiddels van ons gewend dat u de protocollen met betrekking tot COVID-19 per e-mail van ons ontvangt indien 

er dingen gewijzigd zijn. Daarnaast hebben we een beslisboom voor het basisonderwijs en college. De beslisboom dient 

als hulpmiddel voor ouders en school wanneer er getwijfeld wordt of een leerling naar school mag komen of op school 

mag blijven. Beide documenten zijn ‘levende documenten’. Dat wil zeggen dat deze steeds mee zullen wijzigen met de 

maatregelen vanuit de overheid/RIVM/GGD. Omdat de maatregelen soms snel wijzigen en we u niet willen overspoelen 

met mails, wijzen wij u erop dat de meest recente versies van de protocollen en de beslisbomen op onze website staan: 

https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/actueel/nieuws/protocollen-rondom-covid-19.  

Als je tijdens de Kinderboekenweek (van 30 september t/m 11 oktober) naar de boe-

kenwinkel gaat, krijg je bij aankoop van € 12,50 aan Kinderboeken het Kinderboeken-

weekgeschenk cadeau. Het Kinderboekenweekgeschenk 2020 is geschreven door 

Arend van Dam en heet De diamant van Banjarmasin.  

 

Op de bijrijdersstoel in de vrachtwagen van zijn vader vraagt Arend op een dag: ‘Pa, 

wie zijn wij eigenlijk? Waar komen we vandaan?’ In dit boek probeert de schrijver 

zestig jaar later antwoorden te vinden op die vragen. In acht verhalen schrijft hij zich 

door de geschiedenis van Nederland heen. (Bron: www.libris.nl.)  

SCHOOLFOTOGRAAF 
Op donderdag 15 oktober verwelkomen wij de 

schoolfotograaf op Zuiderbos voor alle leer-

lingen. De fotograaf heeft zelf de nodige maatre-

gelen getroffen om zich aan de RIVM richtlijnen 

te houden. Hierdoor kan van iedere leerling op 

een veilige manier een pasfoto worden gemaakt. 

Gezien de huidige situatie zullen alleen SO-

leerkrachten met de leerlingen op de klassenfoto 

gaan. Bij de andere afdelingen is dit met het oog 

op de anderhalve meter afstand niet mogelijk.  

OUDERAVOND SCHOOLVERLATERS SO 
Op donderdag 15 oktober stond een ouderavond voor ouders 

van schoolverlaters (SO) gepland. Deze ouderavond gaat vanwe-

ge corona niet door. Ouders hebben de informatie inmiddels 

digitaal ontvangen.  

BIBLIOTHEEK 

DE DIAMANT VAN BANJARMASIN 
AREND VAN DAM 

https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/actueel/nieuws/protocollen-rondom-covid-19
http://www.libris.nl
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HET A-WOORD 
Sam luistert het liefst naar muziek op zijn koptelefoon en zingt 

de meest ingewikkelde teksten moeiteloos mee. Volgens zijn 

ouders geen probleem, ieder kind heeft zijn eigenaardighe-

den, maar de rest van de familie ziet dat er meer aan de hand 

is. Wanneer uiteindelijk de diagnose autisme gesteld wordt, 

slaat dat in als een bom. Aanvankelijk doen Sams ouders er 

alles aan om het beruchte a-woord te vermijden. Maar on-

danks hun goed bedoelde, ontroerende en soms hilarische 

pogingen het beste voor Sam te doen, moeten ze eraan gelo-

ven dat het leven niet altijd maakbaar is en dat de norm niet 

altijd de norm hoeft te zijn. (Bron: https://over.eo.nl/.)  

BIBLIOTHEEK 

PLUIS HEEFT TOS, DE ZOEKTOCHT VAN NOITA  
JOLIJN THIJSSEN 
Jolijn Thijssen (12) uit Helmond wilde meer begrip en erkenning voor haar broertje met een taalontwikkelingsstoornis 

(TOS). Ze schreef het boek Pluis heeft TOS, de zoektocht van Noita. In dit boek speelt het konijntje Pluis, dat TOS heeft, 

de hoofdrol. Zijn zus Noita komt er achter wat er met Pluis aan de hand is. Zij helpt Pluis verder op weg, met spelletjes, 

vragen en ezelsbruggetjes.  

 

Het boek dat Jolijn schreef, is geschikt voor kinderen met TOS in de leeftijd van zes tot tien jaar, die het met een begelei-

der kunnen lezen. Bij de tekst staan woordbetekenissen, illustraties, vragen en spelvormen. Hierdoor gaan kinderen ook 

nadenken over hun eigen TOS en ontdekken ze hoe ze er mee kunnen omgaan. (Bron: Eindhovens Dagblad.)  

 

Pluis heeft TOS, de zoektocht van Noita wordt op 11 oktober gepresenteerd bij boekhandel De Ganzenveer in Helmond.  

IN DE MEDIA 

Het A-woord is te zien op maandag om 21.35 uur bij de 

EO op NPO 1.  

IN DE WANDELGANGEN 

Bjorn en Mees zaten samen op één stoel, ze waren een Sia-

mese tweeling. Juf Margreet zei: 'Leuk, een SiaMees.’  

Waarop Mees zei: ‘Juf Fleur Fleurt (flirt) altijd.’  

 

Leerling is bezig met een toets wiskunde. Het gaat onder 

meer over kaarten en koersen. Leerling: 'Ik voel me net een 

piraat joh, met al die koersen enzo.' 

 

Leerling: 'Toen ik een baby was, woog ik wel vijfenhalve kilo. 

Ik was écht een grootgeschapen baby.' 

Tijdens de muziekronde van een pubquiz krijgen leerlingen 

de volgende opdracht: Maak de zin af (carnavalskraker): 'En 

Willem grijpt Marietje van achter...' Eén team antwoordt: '... 

en van voren' (in plaats van '...bij de schouders'). 

 

Leerling bestudeert de langpootmuggen op de muur en ver-

zucht: ‘Ze voegen zó weinig toe, die beesten…’  

https://over.eo.nl/
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IK MAG IK ZIJN 

TINEKE VAN DER DONK 

Ik werk als:  

Onderwijsassistent 

Woonplaats:  

Vught 

Ik woon in huis met:  

Mijn man Niek en ons zoontje Tommy 

Hobby’s:  

Ik vind het leuk om klarinet te spelen 

bij een harmonie, boswandelingen te 

maken, creatief bezig te zijn en films/

series kijken 

Beste eigenschap:  

Geduldig en zorgzaam 

 

 

Minder goede eigenschap:  

Koppig. Of is het eigenwijs? 

Een hekel aan:  

Spruitjes, stress en ruzies 

Bang voor:  

Spinnen 

Favoriete eten:  

Pasta, welke saus erbij maakt me wei-

nig uit 

Favoriete muziek:  

Top 40 muziek is vaak goed, maar ik 

houd ook van filmmuziek 

 

 

 

 

Favoriete boek:  

Heb ik niet. Ik lees het liefst boeken  

die over de top romantisch zijn en  

altijd hetzelfde aflopen 

Favoriete film:  

Nell 

Favoriete website: 

Als ik iets wil weten: naar 

www.google.nl en ik ben vaak weer 

wat wijzer 

Favoriete plek: 

Thuis op de bank of in het bos 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuiderbos:  

Bij Zuiderbos worden er kansen gebo-

den om te groeien. Onder meer de fij-

ne, gezellige sfeer maakt dat mogelijk 
JIJ MAG JIJ ZIJN 

MANOAH HINOKE SO3 

Ik woon in huis met:  

Mama, Denny en Lincharo en soms 

grote broer Lucas 

Mijn hobby’s zijn:  

Zwemmen, gamen en tekenen 

Ik kan goed: 

Tekenen en gamen 

Ik kan minder goed: 

Snel drinken en eten 

 

 

Ik heb een hekel aan: 

Pesten en veranderingen 

Lekkerste eten is: 

Pizza, friet met frikandel, nasi met 

sperziebonen 

Mooie muziek is: 

Techno 

Een mooi boek is: 

De waanzinnige boomhut 

 

 

Een mooie film is: 

De 5 legendes, Sjakie en de chocolade-

fabriek 

De beste website is: 

www.youtube.com en 

www.roblox.com 

Een fijne plek is: 

Dippie Doe 

Ik vind Zuiderbos: 

Heel leuk! Het is de beste school, 

want ik mag ik zijn 

LINCHARO HINOKE SO4 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

Ik woon in huis met:  

Mama, Denny en Manoah en soms 

grote broer Lucas 

Mijn hobby’s zijn:  

Zwemmen, gamen en tekenen 

Ik kan goed: 

Tekenen 

Ik kan minder goed: 

Stil zitten 

Ik heb een hekel aan: 

Verdrietig zijn 

 

 

 

Lekkerste eten is: 

Pizza, friet met frikandel 

Mooie muziek is: 

Techno, rock en pop 

Een mooi boek is: 

Het leven van een loser en Fantasia 

Een mooie film is: 

The Willoughby’s 

De beste website is: 

www.roblox.com 

 

 

 

 

Een fijne plek is: 

Mijn slaapkamer 

Ik vind Zuiderbos: 

Het is een fijne school om te zijn. Mijn 

juffen proberen mij altijd te helpen 
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U MAG JIJ ZIJN 

JOYCE MOEDER VAN MANOAH & LINCHARO 

Woonplaats: 

Kerkdriel 

Ik woon in huis met:  

Mijn partner Denny, Manoah en Lin-

charo en één keer in de twee weken 

mijn oudste zoon Lucas 

Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Werken, huishouden, boodschappen, 

muziek luisteren en lezen 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Dat ik altijd door mijn moeder naar 

school werd gebracht tot in de klas. Ik 

vind het soms jammer dat ik dat voor 

Manoah en Lincharo niet kan doen 

 

 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

Op de mavo heb ik eindexamen ge-

daan in tekenen en dat was een extra 

vak. Ik vond het super fijn om na al 

die saaie vakken helemaal los te gaan 

op een schilderdoek of tekening 

Mijn leukste vak op school: 

Tekenen en handenarbeid, veruit 

Van mevrouw Bol weet ik nog: 

Ik vond mevrouw Bol op de mavo 

altijd super streng. Ze keek ook niet 

echt vriendelijk. Toen ik haar later op 

mijn werk tegenkwam, vertelde ik dit 

haar. Toen moest ze lachen en vertel-

de ze dat dit voor haar de enige ma-

nier was om alle puberleerlingen les 

te kunnen geven. Want zeg nou eer-

lijk: Aardrijkskunde vindt niet ieder-

een leuk. We hebben er samen om 

kunnen lachen gelukkig. 

Zuiderbos is voor mij: 

Een school waar ze oog hebben voor 

de behoeften van hun leerlingen. Ie-

dereen krijgt er de kans om te groeien 

op zijn/haar eigen tempo 



 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | sep 2020 

COLOFON & ADRESSEN 
 

Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 

 

Redactie: 

Daniëlle Govers 

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 

Postbus 2214 

5260CE Vught 

telefoon: 073-6847060 

 

Bestuurder: 

Liesbeth van den Oever 

 

Vught 

Carillonlaan 3 

5261LT Vught 

 

directeur: 

Els van Rosmalen 

 

Veldhoven 

Platanenlaan 26b 

5507 MD Veldhoven 

 

directeur: 

Mark Oldenburg 

 

Helmond 

Brevierpad 34 

5709 AD Helmond 

 

directeur: 

Mark Oldenburg 

 

www.zuiderbos.nl 

info@zuiderbos.nl 


