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SINTERKLAAS SO 
Dit jaar was de Sinterklaasviering op de SO-afdeling van 

Zuiderbos anders dan anders. Vanwege corona werkte de 

Sint dit jaar zoveel mogelijk thuis. Voor Zuiderbos wilde 

hij graag een uitzondering maken, omdat hij het zo’n spe-

ciale school vindt. 

 

De Sint kwam daarom op 4 december alleen naar school, 

zonder pieten. In de ochtend was hij in de aula van het 

SO. Hier kwamen de SO-klassen één voor één langs om op 

1,5 meter afstand een bezoek te brengen aan de Sint. 

Voor de gelegenheid had de Sint een ‘coronabandje’ aan 

zijn staf gemaakt: Een bandje op 1,5 meter hoogte. Zo 

kon hij met zijn staf meten of er voldoende afstand was 

tussen hem en de leerlingen. 

 

Voordat de Sint in de SO-aula was, was er wel het een en 

ander gebeurd. De leerlingen kregen dit te zien aan de 

hand van een video. Daarin zagen zij het volgende: Op 

donderdagavond 3 december brachten Sinterklaas en zijn 

pieten alvast de cadeautjes naar Zuiderbos, zodat Sint ze 

niet alleen hoefde te dragen. De cadeautjes werden in de 

kast van het handvaardigheidslokaal gezet. De kast werd 

afgesloten door sleutelpiet. Sint en zijn twee pieten 

maakten daarna een rondje door de school. Maar sleutel-

piet raakte in SO1 de sleutel kwijt… 

 

De volgende ochtend, op 4 december, was Sint al vroeg 

op school. Hij zat met zijn handen in het haar: De sleutel 

van de kast in het handvaardigheidslokaal was kwijt! Hij 

kon toch niet zonder cadeautjes naar de leerlingen gaan? 

De leerlingen van SO1 vonden op vrijdagochtend 4 de-

cember de sleutel van de kast in hun klas. Gelukkig wisten 

zij na het kijken van de video waar de Sint en de cadeau-

tjes waren en konden zij hem helpen. Zo werd het toch 

een geslaagde Sinterklaasviering, mét cadeautjes.  

 

Puk (SO6): 'Sinterklaas was super leuk! Het verhaal van 

sinterklaas was ook leuk bedacht voor de kleuters. We 

hebben leuke cadeaus gehad voor in de klas en ook heb-

ben we lekkere pepernoten en snoepjes gekregen. In de 

middag hebben SO6 en SO7 samen een spel gedaan, na-

melijk de sinterklaasversie van levend Stratego.'  
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 Ayden is erg trots op zijn bouwwerk: 

SURPRISE SO7  
Evy en Djenna: 'Donderdag 3 december had SO7 surprise. 

Eerst mochten we nog op onze telefoon en kletsen tot half 

negen, daarna hebben we lekker tot en met de pauze sur-

prise gedaan. Iedereen had z’n best gedaan. Er waren taar-

ten, Fortnite-bussen, een gymnastieksurprise, telefoons, 

popcornbakken, Minions, achtbanen, paarden, verfpa-

letten, kubussen, vuurpijlen, honden, graffitiborden en een 

Nintendo Switch.   

 

Na de pauze deden we een Kahoot sinterklaasquiz. Daarna 

gingen we de film Mathilda kijken tot de andere pauze. Na 

de pauze hadden we gym en gingen we de film verder kij-

ken met een grote speculaaskoek en chocolademelk of 

thee, daar kon je uitkiezen. Evy was er niet bij in de middag, 

want die mocht nog surprise doen met Jowella, een van 

haar beste vriendinnen . Ze hebben surprise gedaan en 

daarna met een grote mok chocolademelk en een grote 

koek H3L gekeken.' 

BUREAU HALT SO7 

In november moesten de leerkrachten van SO7 in 

quarantaine. Daarom werd er online lesgegeven 

via Teams. Amber: 'De eerste keer ging het druk 

maar ook redelijk goed. Er waren dagen dat kin-

deren uit de klas er niet waren. Maar meestal wel. 

Ik zelf vond het wel best gaan.'  

QUARANTAINE LERAREN SO7  

Santana: 'Halt is in SO7 geweest. Ze stelden zich voor en ze 

legden de regels uit. Ze hebben een quiz georganiseerd. 

Dan stellen ze vragen zoals: Mag vuurwerk volgend jaar 

wel? En dan moest je gaan staan als het klopt en blijven 

zitten als het niet klopt. Ook lieten ze een plaatje zien. Toen 

mochten de leerlingen naar het digibord om te kijken wat 

er fout gaat en dan mag je om de beurt iets zeggen. Daarna 

legden ze iets uit over als vrienden iets illegaals willen doen 

met vuurwerk en ze willen dat jij meedoet, dat je ook nee 

mag zeggen. Toen gingen we afsluiten en daarna gingen we 

weer verder met de les.'  

BOUWWERK AYDEN SO4  
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GRAFFITIWORKSHOP SO6 EN SO7 
Puk (SO6): 'We hebben op 17 november een graffitiworkshop gehad van een echte graffiti-artiest. Dit was leuk om te doen. 

We hebben er veel van geleerd, zoals creatief zijn en in jezelf geloven. Als iets verkeerd ging, moest je toch verder gaan. Wat 

je maakt is altijd goed.' 

 

Mathieu en Jay-Jay (SO7):  'Een paar weken geleden 

kwam meneer Joep bij ons in de klas. Eerst liet hij zijn 

zelfgemaakte kunstwerken zien, daarna gingen we naar 

buiten om zelf creatief aan de slag te gaan. Meneer Joep 

legde het goed uit, iedereen heeft het goed gemaakt, 

het zijn mooie graffitiwerkstukken geworden. Hij had 

veel spullen mee, alle kleuren graffiti waren er. We 

mochten de kunstwerken mee naar huis nemen. We 

hebben aan onze klasgenoten gevragen wat ze ervan 

vonden. Jay-Jay, Mathieu, Amber, Djenna, Evy, Noa, Jan-

neke en Bregje vonden het leuk. Sterre vond het leuk, 

maar zij vond de meneer saai.' 

ORIËNTERENDE BEROEPSSTAGE VMBO T 3 EN HAVO 3 
Op woensdag 18 en donderdag 19 november was de oriënterende beroepsstage gepland 

voor de leerlingen van vmbo t 3 en havo 3. Vanwege corona was het voor veel leerlingen niet 

gemakkelijk een stageplaats te vinden. De leerlingen die geen stage konden gaan lopen, 

moesten op school aan een vervangende opdracht werken. Onderstaand de ervaringen van 

twee havo 3-leerlingen.  

 

Niels: 'Hallo, ik ben Niels en ik heb stage gelopen bij Team Liquid. Team Liquid is een e-sports 

team in games zoals CS:GO en League. Ik heb stage gelopen op de grafische afdeling, waarbij 

ik met een van de ontwerpers een logo heb gemaakt.  Hiervoor heb ik Illustrator en PDN ge-

bruikt. Ik heb veel geleerd over Illustrator en algemene vormgeving en daarvoor wil ik Team Liquid bedanken.' 

 

Giita: 'Ik ben Giita, ik zit in havo 3 in ik heb een vervangende opdracht gemaakt in plaats van een stage. De opdrachten had-

den erg interessant en handig kunnen zijn, maar (natuurlijk komt er een maar) de bijhorende ‘beroepsquiz’ was… Niet heel 

goed. De resultaten en beroepen die de quiz mij had gegeven, spraken mij helemaal niet aan. Er kwamen dingen zoals deco-

rateur, houtbewerker, geneticus. Maar ook best wel aparte dingen zoals trendwatcher en goudsmid. (Wie is nou goudsmid 

in 2020?) De opdrachten gingen alleen maar over de drie beroepen die je moest kiezen uit de lijst die de quiz jou gaf en al 

die beroepen spraken mij niet aan. Ik had de opdrachten waarschijnlijk heel nuttig gevonden, had ik zelf beroepen mogen 

kiezen. Wat ik wel heel erg leuk vond, was de koffiepauze die we kregen tussen de opdrachten door. Het was bedoeld om 

de pauze die je op je werk krijgt te na bootsen. Ik heb daar wat van geleerd: Altijd een reminder zetten voor wanneer de 

pauze eindigt, tijd gaat heel snel! Ik heb nu wel heel veel geklaagd (zoals een tiener doet) over de opdrachten, maar ik denk 

oprecht dat als ze een beetje aangepast worden, ze dan heel nuttig kunnen zijn.'  
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EINDEXAMEN OP ZUIDERBOS COLLEGE 
'Ik ben Inge van Vessem, woonachtig in Sint-Michielsgestel en de moeder van Thom Schimmer uit vmbo t 4 (2019-2020). 

Thom was, zoals hij zichzelf noemde bij de diploma-uitreiking, een ‘old-school Zwengel leerling’. De Zwengel was de naam 

van Zuiderbos toen Thom daar in groep 8 begon. Hij is een van de leerlingen die langer dan gebruikelijk in Vught op school 

is gebleven. Begonnen halverwege groep 8 en uiteindelijk zijn vmbo t-diploma behaald op Zuiderbos College.  

 

Tijdens het examenjaar was Mark Wanningen Thoms mentor. Dat was fijn: Mark en Thom hadden een klik en ze wisten wat 

ze aan elkaar hadden. Ook aan examencoördinator Henri Vervoort heeft Thom veel gehad. Mark en Henri wisten Thom op 

de juiste manier te motiveren om te werken en te leren. 

 

Toen in maart 2020 door corona de school dicht moest, werd hier door de medewerkers van Zuiderbos zeer adequaat op 

gereageerd en werd er binnen no-time online lesgegeven. Thom heeft ondanks de sluiting van de scholen niets gemist en 

geen vertraging opgelopen qua leerstof en onderwijs. Al snel mocht Thom op gepaste wijze (rekening houdend met de co-

rona-maatregelen) weer naar school komen om te leren en zich voor te bereiden op zijn examen. Dankzij alle geboden hulp 

en zijn inzet heeft Thom het tot een goed einde gebracht en zijn diploma behaald.  

 

Als moeder heb ik me altijd zeer betrokken gevoeld bij alles wat er op school gebeurde en werd ik over alles wat belangrijk 

was ingelicht door leerkrachten of andere medewerkers van school.  

 

Nog altijd zijn we blij met de stap die we toen hebben gemaakt. Dat we 

voor Thom hebben gekozen voor onderwijs op Zuiderbos, toen het op 

regulier onderwijs niet meer ging. Dankbaar en trots kijk ik terug op 

Thom zijn Zwengel-/Zuiderbostijd en op alles wat iedereen binnen deze 

school voor mij, maar vooral voor Thom heeft betekend en heeft bijge-

dragen aan zijn ontwikkeling als leerling maar zeker ook als persoon. We 

hebben het hoofdstuk speciaal onderwijs met een warm en voldaan 

gevoel afgesloten.  

 

We zitten nu in de volgende fase van (regulier) onderwijs op het mbo. 

Een fase die zowel Thom als ik met veel goede moed tegemoet zien.' 

NIEUWS UIT VUGHT 
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We leren onze kinderen zo ongeveer alles, behalve de gebruiksaanwijzing van hun eigen 

hoofd. Dankzij Mindgym: Sportschool voor je geest hebben talloze volwassenen al ontdekt hoe 

ze met eenvoudige oefeningen hun mentale conditie kunnen verbeteren. Hoog tijd dus om 

ook onze kinderen te leren hoe ze baas kunnen worden in hun hoofd. Daarom heeft Wouter 

de Jong nu Superkrachten voor je hoofd geschreven.  

 

Superkrachten voor je hoofd is een echt doeboek om te ontdekken hoe je koning in je kop 

wordt. Je leert hoe je beter om kunt gaan met stressvolle, moeilijke of saaie momenten, on-

aangename ervaringen, hoe je je sociale skills kunt verbeteren en meer zelfvertrouwen krijgt. 

De Jong pakt dit onderwerp weer aan op zijn ondeugende, relativerende manier, met mooie 

anekdotes, grappige weetjes en rake kinderquotes. Het boek staat vol leuke oefeningen met 

toegankelijke uitleg, challenges die je kunt doen en geestige tekeningen van Hein de Kort.  

 

Bron: www.mindgymvoorkids.nl.  

Voor kerst heeft een aantal leerlingen van havo 4 een 

chemistree gemaakt. Dit is een kerstboom in scheikun-

desfeer. In de erlenmeyers en reageerbuizen zitten 

mengsels van ranja met water en zuur-base indicato-

ren. Dit mooie kunstwerk is te zien in het practicumlo-

kaal. 

NIEUWS UIT VUGHT 

CHEMISTREE HAVO 4  

IN DE MEDIA 

SUPERKRACHTEN VOOR JE HOOFD 
WOUTER DE JONG 

MEIDENEVENTS  

Hilde ten Thije en Esther Smeets zijn beide moeder van 

een dochter met autisme. Zij organiseren diverse leuke 

activiteiten voor meiden met autisme in de leeftijd van 

12 tot 19 jaar. Gewoon omdat het leuk is om meidendin-

gen te doen, maar vooral omdat het nóg leuker is om dat 

samen met leeftijdsgenoten te doen. Het activiteiten-

overzicht, de contactgegevens, een inschrijfformulier en 

meer vindt u: https://wijzerdankzij.nl/meidenevent.  

IN DE WANDELGANGEN 

Gehoord in de lerarenkamer:  

S: 'Wie zit er in de magnetron?'  

R: 'Ik hoop niemand.'  

S: 'J, zit jij in de magnetron?'  

J: 'Nee, ik niet. Ik weet dat ik klein ben, maar zó klein?'  

BIBLIOTHEEK 

http://www.mindgymvoorkids.nl/
https://wijzerdankzij.nl/meidenevent/
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IK MAG IK ZIJN 

WOUT MOMMERS 

Ik werk als:  

Onderwijsassistent 

Woonplaats:  

Boxtel 

Ik woon in huis met:  

Een goede vriend 

Hobby’s:  

Ik ben voetbalfan, altijd in voor een 

potje Risk en steek met lekker weer 

graag de barbecue aan.  

Beste eigenschap:  

- 

Minder goede eigenschap:  

Ik kan niet zonder navigatie rijden 

Een hekel aan:  

Feyenoord en PSV fans die kampioen 

worden 

Bang voor:  

Mijn functioneringsgesprek 

Mijn favoriete eten: 

Viandel met joppiesaus en een frietje 

saté 

Favoriete muziek:  

Slam! Mixmarathon 

Favoriete boek:  

Mijn eigen fotoboeken van de vakan-

ties 

Favoriete film:  

Ik heb een voorkeur voor series 

Favoriete website: 

www.ajaxshowtime.com 

Favoriete plek: 

Rechtsbuiten 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Het personeelsfeest 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

JELLE HAVERKAMP SO7 

Ik woon in huis met:  

Mijn moeder Joyce, mijn vader Mar-

tijn, mijn broertje Siem en de hond 

Mikki  

Mijn hobby’s zijn:  

Gamen, kaartgooien en mountainbi-

ken  
Ik kan goed: 

Kaartgooien 

 

Ik kan minder goed: 

Taal 

Ik heb een hekel aan: 

Ruzie maken en pesten 

Lekkerste eten is: 

Pizza 

Mooie muziek is: 

Marshmello 

Een mooi boek is: 

Eentje in de open haard 

Een mooie film is: 

Ready Player One 

De beste website is: 

www.theuselessweb.com 

Een fijne plek is: 

Op het toilet 

Ik vind Zuiderbos: 

Best oké 
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MARTIJN VADER VAN JELLE 

U MAG U ZIJN 

Woonplaats: 

Drunen 

Ik woon in huis met:  

Mijn vrouw Joyce, zonen Jelle en 
Siem en hond Mikki 
Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Werken bij de Rabobank 

 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Met een veel te grote rugzak op het 

schoolplein 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

De kerstmusical in groep zes 

Mijn leukste vak op school: 

Gym 

Van meester Spit weet ik nog: 

Dat hij elke dag 40 kilometer naar 

school fietste 

Zuiderbos is voor mij: 

Een fijne plek voor Jelle 
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