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 AGENDA   

 16 t/m 18 maart IVIO-examens VSO P  

 17 maart Maatschappelijke stage VSO P, vmbo en havo  

 17 t/m 18 maart Oriënterende beroepsstage vmbo t 3 en havo 3  

 2 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

 5 april Tweede Paasdag  

 6 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

 9 april Rapporten SO en VSO P  

MAART 
2021 

NIEUWS UIT VUGHT 

THEMA HOLLAND SO4 
In SO4 zijn we tijdens de lessen van Blink bezig met het thema Holland. Er staat al een aantal typisch Hollandse spulletjes 

in de klas, zoals klompen, een vuurtoren en een Nederlandse vlag. Leerlingen hebben deze spullen van thuis meegeno-

men. Tijdens de tekenles is er gewerkt met Delfts blauw. Eerst hebben we gekeken wat Delfts blauw nu eigenlijk is en 

waarom dit een Nederlands product is. Vervolgens heeft iedereen zijn eigen tegeltje ontworpen en ingekleurd met ver-

schillende kleuren blauw. De resultaten zijn prachtig.  
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EXAMEN ENTREE-OPLEIDING  
Komende weken starten de VSO P 3-klassen weer met examens Nederlands. De leerlingen hebben zich voorbereid op het 

examen gesprekken voeren. De opdracht is dat de leerlingen op sollicitatiegesprek gaan. Zij worden beoordeeld door exa-

minatoren van De Leijgraaf.  

 

Enkele weken later gaan de leerlingen op De Leijgraaf de digitale examens lezen en luisteren maken. Ter voorbereiding 

gaan we in de week voorafgaand aan de digitale examens even kijken op de locatie in Oss. Als de leerlingen klaar zijn met 

hun examens, hebben ze de rest van de dag vrij.  

 

Wij wensen onze examenkandidaten veel succes!  

ERVARINGEN LOCKDOWN 
Jay-Jay (SO7) vertelt ons iets over zijn ervaringen tijdens de lockdown: ‘Ik vond het niet zo fijn dat de scholen in december 

dicht gingen, dan kan je niet zo goed leren. Ik had er een beter gevoel bij om geen corona op te lopen. Wat goed ging bij 

het online les, was dat ik actief werkte. Wat minder goed ging, was aan het werk beginnen. Taal vond ik het leukste om te 

doen tijdens de online lessen.  

 

Mijn wens voor 2021 is dat corona in geen een land meer is en dat alle mensen weer levend worden die er dood aan zijn 

gegaan.’  

 

ONLINE OPEN DAG 
 

Wie ben je? Ik ben Evy Kwaks, 13 jaar. 
  

In welke groep zit je? Ik zit in groep 8. 
  

Wat heb je gisteren gedaan? Ik ging gister naar een online open dag van m’n nieuwe school. 
  

Hoe ging dat? Het ging goed en duidelijk. 
  

Kun je er meer over vertellen? Je had verschillende ‘rooms’, bijvoorbeeld een room waar ze 
koken lieten zien en een room waar ze kv en lo lieten zien. Op ‘t 
begin hadden ze een presentatie, waar ze lieten zien van dit 
doen wij in het eerste jaar op de middelbare school en wat de 
lessen betekenen. 
  

Welke tips heb je voor andere 
groep 8-leerlingen en hun ouders? 

Mijn tip voor andere ouders waarvan hun kinderen in groep 8 
zitten en dachten van: door corona kunnen we niet naar een 
open dag, kijk of ze het online doen! 
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Tijdens de biologielessen van vmbo t 4 

kwam het thema zintuigen aan bod. In 

het kader van dit thema hebben we een 

snijpracticum gehad. Bijna alle leerlingen 

durfden een runderoog open te snijden. 

Sommige leerlingen slaagden erin de 

lens uit het oog te verwijderen.  

NIEUWS UIT VUGHT 

PRACTICUM VMBO T 4 

GRAAG AANDACHT VOOR 

ORIËNTERENDE BEROEPSSTAGE 
SO1 is al jarenlang bezig geld in te zame-

len voor een zandbak. Op 1 maart kregen 

Els en Jessica van de leerlingen een che-

que van 1 000 euro. Die grote zandbak 

gaat er dus komen! 

GASTLES TEKENEN 

Ieder jaar wordt voor de examenkandidaten tekenen in voorberei-

ding voor het examen, een aantal gastlessen verzorgd. Dit keer werd 

'stilleven' door Bas gegeven. Onderwerp van de les was op plat vlak 

vorm en volume geven door middel van vlakken en contrasten in 

lichtere, middentoon- en donkere delen. De leerlingen werkten 

eerst een aantal kleinere schetsen uit met houtskool en kozen daar 

zelf één van uit voor een groter werk met acryl in kleur op geprepa-

reerd karton. De inzet van iedereen was groot en de resultaten ver-

rassend!  

ZANDBAK SO1 
Op woensdag 17 en donderdag 18 maart staat de oriënterende be-

roepsstage gepland voor de leerlingen van vmbo t 3 en havo 3. Tij-

dens de oriënterende beroepsstage kunnen leerlingen meedraaien in 

een werkomgeving die zij interessant vinden. Leerlingen krijgen zo 

meer zicht op wat een beroep daadwerkelijk inhoudt. De bedoeling is 

dat leerlingen samen met hun ouders/verzorgers in hun eigen net-

werk op zoek gaan naar een passende stageplek.  

 

Wij realiseren ons dat het vinden van een stageplek vanwege corona 

moeilijker is dan gewoonlijk. Leerlingen die geen stageplek kunnen 

vinden, worden op woensdag 17 en donderdag 18 maart op school 

verwacht. Op school wordt aan deze leerlingen een 

‘bijspijkerprogramma’ aangeboden. We verwachten dat dit na een 

periode onderwijs op afstand voor veel leerlingen helpend zal zijn.  
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE 
Op woensdag 17 maart staat voor de leerlingen van VSO P 1, 2 en 4, vmbo 1 en 2 en havo 1 en 2 de maatschappelijke stage 

op de planning. Vanwege Corona is nog niet bekend of de maatschappelijke stage door kan gaan en zo ja, in welke vorm. 

Hier wordt u later nog over geïnformeerd.  

BEWEGEN IS BELANGRIJK! 
Bewegen is belangrijk. Maar waarom? Regelmatig bewegen draagt onder meer bij aan een goede gezondheid, sterke botten, 

meer zelfvertrouwen, gewichtscontrole, betere conditie, betere weerstand, betere bloedsomloop, beter denkvermogen, 

beter staande houden in sociale situaties en ga zo maar door.  

 

Afgelopen schooljaar heeft de gymsectie van Zuiderbos een enquête gehouden onder onze leerlingen, om te ontdekken wat 

onze leerlingen doen aan bewegen en of zij lid zijn van een (sport)vereniging. We onderscheiden vier categorieën:   

Ik ben actief bij een sportvereniging (voetbal, hockey, boksen, …).  

Ik ben actief bij een vereniging (scouting, …).  

Ik sport/beweeg zelfstandig (hardlopen, fietsen, bootcamp, …).  

Ik sport/beweeg niet.  

 

Onderstaand de resultaten per afdeling.  

 

 

 

 

 

 

 

Denkt u, als ouder, nu: mijn kind wil eigenlijk wel iets aan sport/beweging doen, maar ik weet niet waar ik terechtkan? Ga 

bijvoorbeeld naar www.sjorssportief.nl, voer uw woonplaats in en kijk wat het aanbod bij u in de buurt is. U kunt ook recht-

streeks informeren bij verenigingen. De meeste verenigingen bieden gratis proeflessen aan, alvorens u vastzit aan het beta-

len van contributie. Op naar een sportief jaar!  

http://www.sjorssportief.nl
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OUDERAVONDEN 
In maart en april staan voor ouders van leerlingen van diverse klassen ouderavonden op de planning. Vanwege Corona 

gaan de ouderavonden niet fysiek door. Via de mentor van uw zoon/dochter hoort u nog of de geplande ouderavond online 

doorgaat en zo ja, wat het onderwerp is en hoe het in zijn werk gaat.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

IN DE MEDIA 

NIEUWBOUW ZUIDERBOS 
De Vughtse gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 februari unaniem ingestemd met een kredietaanvraag van 

14 miljoen voor de nieuwbouw van Zuiderbos op het terrein van Voorburg. De bouw van de school stond aanvankelijk voor 

zo’n negen miljoen in de boeken en valt dus ruim vijf miljoen duurder uit. Dat betekent dat er jaarlijks 212 000 euro aan ex-

tra kapitaalslasten voor Zuiderbos uitgetrokken moet worden. Dit bedrag is al meegenomen in de begroting 2021-2024.  

 

Bregje Peijnenburg (GB) vertelde dat haar partij de noodzaak van de bouw van de nieuwe school inziet, maar zij wilde van 

het college wel opheldering over de bouwkosten, die zij nogal hoog vond in vergelijking met die van basisschool De Avontu-

rier (8,1 miljoen). Daarnaast vroeg zij de wethouder te bouwen met bouwteams om de kosten te drukken. Verder zag zij 

graag dat in de toekomst bij de bouw van scholen gebouwd wordt volgens het beschikbare budget en niet wordt uitgegaan 

van de wensen. Wethouder Toine van de Ven gaf aan dat het budget altijd leidend is, maar dat de normen voor een basis-

school zoals de Avonturier heel anders liggen dan voor een school voor speciaal onderwijs zoals Zuiderbos. Voor het gewone 

basisonderwijs wordt uitgegaan van 5,3 m² per leerling en in het speciaal onderwijs van 8,8 m² per leerling, terwijl voor het 

voortgezet speciaal onderwijs, dat de meeste leerlingen van Zuiderbos genieten, wordt uitgegaan van 12,2 m² per leerling. 

Van de Ven: ‘Voor Zuiderbos gaan we bovendien uit van gemiddeld 10 m² per leerling en van Bijna Energie Neutraal Bouwen 

(BENG). Daarom komen we op deze raming, dat heeft helemaal niets te maken met een hoog wensenpakket. We moeten 

gewoon aan de normen voldoen.’  

 

De andere partijen zetten geen vraagtekens bij de inschatting van de kosten, maar ze drongen er wel op aan dat het college 

er alles aan gaat doen om zo efficiënt mogelijk te laten bouwen en ervoor te zorgen dat de school binnen het budget ge-

bouwd wordt. De wethouder gaf aan dat er niet met bouwteams gewerkt zal worden en dat de school zelf als bouwheer zal 

optreden. Van de Ven wilde geen garantie afgeven dat de school ook werkelijk binnen het nu genoemde budget gebouwd 

kan worden, omdat dit erg afhankelijk is van de ontwikkelingen in de markt. Het collegevoorstel werd unaniem aangeno-

men.  

 

Bron: Het Klaverblad, 17 februari 2021.  
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BIBLIOTHEEK 

Na een lelijke val heeft Raina haar voortanden ernstig beschadigd. Wat volgt is een lang en frus-
trerend proces vol tandartsbezoeken, operaties en gênante beugels. Wat zouden Raina’s 
vriendinnen wel niet denken? En zien leuke jongens haar ooit nog staan? 
 
De autobiografische graphic novels van Raina Telgemeier zijn megabestsellers in de VS. Dat is 
niet voor niks: haar werk is herkenbaar, komisch en sprankelend getekend.  
 
Bron: www.bol.com.  

SMILE 
RAINA TELGEMEIER 

IK MAG IK ZIJN 

MIEKE VAN DER LEE 

Ik werk als:  

Trajectbegeleider en één dag per 

week als leerkracht 

Woonplaats:  

Vinkel 

Ik woon in huis met:  

Mijn vriend en onze kindjes Jop en 

Pim 

Hobby’s:  

Op vakantie gaan en gezellige activi-

teiten ondernemen 

Beste eigenschap:  

Plannen en organiseren (thuis en op 

school noemen ze dit ook wel be-

moeien) 

Minder goede eigenschap:  

Thuis vinden ze het niet fijn als ik al-

les opgeruimd wil hebben 

Een hekel aan:  

Ruzie 

Bang voor:  

Toch wel echt spinnen 

Mijn favoriete eten: 

Friet. In Vinkel hebben we een heel 

lekkere friettent 

Favoriete muziek:  

Liedjes gezongen door onze conciërge 

Leon (zingt regelmatig op personeels-

dagen) 

 

Favoriete boek:  

Vooral Nederlandse thrillers 

Favoriete film:  

Ik kijk niet zoveel films én ik kan nooit 

de titel onthouden 

Favoriete website: 

Pinterest, social media en markt-

plaats 

Favoriete plek: 

Eigenlijk gewoon thuis, saai hè! 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Een fijne plek met geweldige leer-

lingen en een mooi team om in te 

werken 

http://www.bol.com


 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | mrt 2021 

MAART 

2021 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

BRAM OLTHOF SO3 

Ik woon in huis met:  

Mama, Sam, Julian en ik zelf 

Mijn hobby’s zijn:  

Gamen en Youtube-filmpjes kijken 
Ik kan goed: 

Bey-bladen, kleuren, eten 

Ik kan minder goed: 

Stil zitten en veters strikken 

 

 

 

Ik heb een hekel aan: 

Als ik mij aan het aankleden ben en 

iemand komt ineens binnen 

Lekkerste eten is: 

Kipnuggets en friet van de McDonalds 

Mooie muziek is: 

House trance muziek 

Een mooi boek is: 

Ik hou niet zo van lezen, ik kijk liever 

de plaatjes 

 

 

Een mooie film is: 

Pokemon Mewtwo slaat terug 

De beste website is: 

Youtube, Google, Netflix 

Een fijne plek is: 

Thuis bij mama en papa en oma  

Marianne 

Ik vind Zuiderbos: 

Wel leuk 

 

 

 

ANNEKE MOEDER VAN BRAM 

U MAG U ZIJN 

Woonplaats: 

‘s-Hertogenbosch 

Ik woon in huis met:  

Bram, Sam, en Julian en de vissen en 
drie kittens: Sok, Peppie en Guusje 
Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Boodschappen, verzorgen van Julian 

en poetsen 

 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Ik vond het heel spannend maar ook 

wel leuk 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

De maandsluitingen, ik deed graag 

mee met mijn vriendinnen 

Mijn leukste vak op school: 

Muziek en tekenen 

Van juf Els weet ik nog: 

Dat ze verliefd was op meneer Paul in 

groep 7 

Zuiderbos is voor mij: 

Een heel goede school voor Bram, 

leuke leerkrachten. Bram is in goede 

handen 

IN DE WANDELGANGEN 

Toetsvraag: In het interbellum (1938) vond in Duitsland de ‘Kristallnacht’ plaats. Wat wordt hiermee bedoeld?  
Antwoord leerling: ‘Een avond van vrede.’ 
 
Leerlingen moeten het juiste voegwoord invullen in de zin ‘The paramedics can’t help you … you keep kicking them!’  
Leerling vult in: ‘The paramedics can’t help you unless you keep kicking them!’ (Unless betekent tenzij). 
 
Leerkracht geeft online les. Haar kippen zijn flink aan het kakelen. Leerkracht: ‘Die kippen kakelen een uur in de wind.’  
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