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VUGHT 

 AGENDA   

 9 april Rapporten SO en VSO P  

 12 t/m 16 april Toetsweek vmbo 3 + 4 en havo 4 + 5  

 20 t/m 22 april Centrale eindtoets groep 8  

 27 april Koningsdag, alle leerlingen vrij  

 30 april Cijferlijsten vmbo en havo  

 3 t/m 14 mei  Meivakantie  

 10 en 11 mei Schriftelijke staatsexamens vmbo t 4 en havo 5  

 18 t/m 20 mei IVIO-examens VSO P  

 24 mei  Tweede Pinksterdag  

 17 t/m 31 mei Centrale examens vmbo t 4 en havo 5  

APRIL 
2021 

GRAAG AANDACHT VOOR 

CORONATEST DIGID 
Het RIVM adviseert om kinderen van 4 tot 12 jaar te laten testen als ze verkoudheidsklachten hebben. Wanneer een kind 

in contact is geweest met iemand die corona heeft, kan hiermee tevens de quarantainetijd worden verkort. 

 

De GGD heeft ons gevraagd u erop te attenderen om op voorhand een DigiD aan te vragen voor uw kind, indien uw zoon/

dochter deze nog niet heeft. Via een DigiD kan er snel online een afspraak worden gemaakt en is de uitslag sneller bin-

nen. Aanvragen van een DigiD gaat via deze site.  

https://digid.nl/aanvragen?utm_source=Basisonderwijs+regio+GGD+Hart+voor+Brabant&utm_campaign=b9598d3e4e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_23_01_58_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bc042af174-b9598d3e4e-261577713
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APRIL 

2021 

GRAAG AANDACHT VOOR 

ORIËNTATIE MBO  
Vanwege corona kunnen vervolgopleidingen geen fysieke open dagen organiseren. Veel opleidingen bieden daarom online 

alternatieven aan.  

 

Het Koning Willem I College heeft onder meer een online oriëntatieroute voor leerlingen (en ouders). Deze vindt u hier. 

Verder kunnen middelbare scholieren een gesprek plannen met een leraar van een opleiding waar zij interesse in hebben. 

Zo’n persoonlijk gesprek duurt 20 minuten, vindt online of telefonisch plaats en kan hier worden aangevraagd.  

 

Handig om te weten: Met ingang van schooljaar 2021-2022 zal Helicon Yuverta gaan heten. De nieuwe naam verwijst naar 

jij, jeugd, groen en toekomst. Informatie over de diverse mbo-opleidingen vindt u vooralsnog op de website van Helicon.  

GEEN SCHOOLREIS 
Op maandag 26 april zouden we op schoolreis gaan. Helaas kan onze schoolreis vanwege corona niet doorgaan. In 

plaats daarvan wordt op maandag 26 april op alle afdelingen gewoon lesgegeven.  

 
NIEUWS UIT VUGHT 

EXAMENS ENTREE-OPLEIDING 
Er zijn examens afgenomen bij de leerlingen van de 

Entree-opleiding. Dit keer moesten de leerlingen 

naar ROC de Leijgraaf in Veghel en Oss om deel te 

nemen aan het examen Nederlands lezen en luiste-

ren. Op een enkele leerling na is iedereen geslaagd 

op niveau 2F. We hebben er vertrouwen in dat de 

herkansers alsnog zullen slagen voor het examen.    

 

Ook zijn de herkansingen van het examen Neder-

lands schrijven inmiddels afgenomen, dit keer op 

Zuiderbos College. Alle leerlingen zijn geslaagd voor 

het examen op 2F-niveau. Wij zijn hartstikke trots op 

onze examenkandidaten.  

 

Momenteel zijn we aan het werken in de afrondende 

fase. Gelukkig hebben de meeste leerlingen hun sta-

ge weer hervat. We hopen dat alle zeventien kandi-

daten dit jaar het diploma in ontvangst mogen ne-

men. Nog even volhouden!  

ISOLERENDE BEKERTJES VMBO 2 
In vmbo 2 zijn de leerlingen tijdens natuur-scheikunde 

bezig geweest met het ontwerpen van isolerende be-

kertjes. Sommige ontwerpen waren wel heel creatief, 

zoals de creatie op de foto. De leerlingen hebben alle-

maal een mooi cijfer behaald. 

https://orienteren.kw1c.nl/
https://www.kw1c.nl/gesprek-met-leraar
https://www.helicon.nl/mbo/opleidingen/
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APRIL 

2021 

NIEUWS UIT VUGHT 

NIEUWBOUW  
Zoals vorige keer in de oudernieuwsbrief gemeld hebben we groen licht gekregen om te starten met de nieuwbouw. We 

hebben inmiddels een programma van eisen opgesteld. Dit houdt in dat we een overzicht hebben gemaakt van welke 

ruimtes we nodig hebben voor welke onderwijsactiviteiten.  

 

De gebruikersgroep, waarin van elke afdeling een afvaardiging zit, heeft zich gebogen over de visie op onderwijs waarin 

het koersplan een belangrijk document is. De uitdaging is om vooruit te kijken: Wat heeft het onderwijs voor onze doel-

groep over vijf tot tien jaar nodig? Waar mogelijk kijken we nóg verder vooruit. Dit is een uitdaging; het onderwijs is im-

mers volop in ontwikkeling.  

 

Naast leslokalen zijn in het programma van eisen lokalen voor praktijklessen, ruimtes voor diverse trainingen, diverse 

ruimtes die multifunctioneel in te zetten zijn, gespreksruimtes en kantoren en een aula gekoppeld aan een studieruimte 

opgenomen. Binnenkort komt de architect met een eerste opzet. Wij zijn heel benieuwd.  

 

We gaan zeker ook afstemming zoeken met de leerlingenraad, om ook de input van onze leerlingen mee te nemen. We 

houden u op de hoogte van de vorderingen.  

MOESTUIN SO1 EN SO2 EN VSO P 
VSO P-leerlingen hebben bijgedragen aan het creëren van 

een moestuin. SO1 en SO2 gaan de moestuin aanplanten 

en onderhouden. Hopelijk hebben we binnenkort een 

volle en bloeiende moestuin.  

GEDICHT 
Laith uit SO5 heeft een mooi gedicht geschreven:  



 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | april 2021 

APRIL 
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NIEUWS UIT VUGHT 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 
Vanwege corona konden de maatschappelijke stages niet buiten school plaatsvinden. Daarom is op school op diverse manie-

ren aandacht besteed aan maatschappelijke betrokkenheid.  

 

Kayleigh en Beau (havo 1): ‘Wij hebben maandag 15 maart met klas 1a en klas 1b afval opgeruimd. We vonden het een inte-

ressante leermanier en het liet ons beseffen hoeveel afval er is in de wereld en hoe slecht het is. We vonden tot kleine din-

gen zoals rietjes of knikkers tot grote dingen zoals ijzeren palen en glazen flessen. De mensen die we op straat tegen kwa-

men waren heel aardig en aanmoedigend. We hopen dat we mensen hebben geïnspireerd om dit zelf ook vaker te doen.’ 

Ook de leerlingen van havo 2a hebben zwerfafval opgeruimd op het 

terrein rondom school.  

Leerlingen van de praktijkafdeling maakten verwen-

planken voor de bewoners van Boswijk. Boswijk is 

een plek waar dementerende ouderen worden be-

geleid en geholpen. Op de verwenplanken lagen 

allerlei leuke producten zoals: een kalender, een 

lavendel-geurzakje, snoep, een vliegenmepper met 

een ballon (zodat de ouderen kunnen overspelen 

met elkaar), een houten kaart met een leuke tekst, 

een woordzoeker, een kleurplaat met stiften, een 

schilderijtje en handcrème. De verwenplanken zijn 

door de ouderen van Boswijk heel goed ontvangen 

en de actie is voor herhaling vatbaar.  
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NIEUWS UIT VUGHT 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 
Vmbo 1 en 2 hebben voor de maatschappelijke 

stage paaskransjes gemaakt en deze gegeven 

aan iemand waar ze waardering voor hebben. 

We hebben veel leuke reacties gekregen. 

DE IJSKONING SO2 
De leerlingen van SO2 hebben samen een prach-

tig kunstwerk gemaakt: De IJskoning.  

EXAMENS ENTREE-OPLEIDING 
Er zijn examens afgenomen bij de leerlingen van de Entree-

opleiding. Dit keer moesten de leerlingen naar ROC de Leijgraaf 

in Veghel en Oss om deel te nemen aan het examen Nederlands 

lezen en luisteren. Op een enkele leerling na is iedereen ge-

slaagd op niveau 2F. We hebben er vertrouwen in dat de her-

kansers alsnog zullen slagen voor het examen.    

 

Ook zijn de herkansingen van het examen Nederlands schrijven 

inmiddels afgenomen, dit keer op het Zuiderbos College. Alle 

leerlingen zijn geslaagd voor het examen op 2F-niveau. Wij zijn 

hartstikke trots op onze examenkandidaten.  

 

Momenteel zijn we aan het werken in de afrondende fase. Ge-

lukkig hebben de meeste leerlingen hun stage weer hervat. We 

hopen dat alle zeventien kandidaten dit jaar het diploma in ont-

vangst mogen nemen. Nog even volhouden!  

KANGOEROEWEDSTRIJD 
In maart hebben ongeveer 140 000 leerlingen van 2 350 Neder-

landse scholen deelgenomen aan de wereldwijde wiskunde-

wedstrijd W4Kangoeroe. Onder hen ook bijna 50 leerlingen van 

Zuiderbos College. De antwoorden zijn inmiddels ingeleverd bij 

de organisatie van de wedstrijd. De uitslag (en prijzen?) ver-

wachten we eind mei te ontvangen.  
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NIEUWS UIT VUGHT 

PROJECT HAVO 1 
Omdat de handvaardigheid- en kooklessen vanwege corona helaas niet door 

kunnen gaan, hebben we voor havo 1 twee projecten bedacht. De ene helft van 

de groep is onder leiding van Nick en René een informatica-project gestart, 

waarin de leerlingen de eerste begin-

selen van het programmeren met Ar-

duino leren. Zo hebben ze bijvoorbeeld 

geleerd hoe je lampjes moet aanslui-

ten en deze kunt laten knipperen door 

middel van programmeercodes.  

 

De andere helft van de groep is samen 

met Alex en Selma een tekenproject 

gestart, waarin de leerlingen hun eigen 

land aan het ontwerpen zijn. Hierbij 

moeten zij een soort plattegrond ma-

ken met daarop de infrastructuur, ge-

bouwen en natuurgebieden van hun land.  

 

Beide projecten vallen enorm in de smaak bij de leerlingen en leerkrachten.  

PIRAMIDE HAVO 1A 
Havo 1a heeft in het kader van een buitenwerkopdracht voor wiskunde een piramide gebouwd van bamboestokken. 

Eerst kregen leerlingen de opdracht om een gelijkbenige driehoek uit te zetten met meetlinten, rolmaten en prikkers. Er 

bleek een rechthoekige driehoek (de bouwkundige 3-4-5 steek) in te zitten. Daarna maakten de leerlingen een platonisch 

viervlak, waarmee een grotere variant gebouwd werd. Jammer dat het tijd was, anders hadden deze enthousiaste kan-

jers nog een laag hoger gebouwd.  
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IN DE MEDIA 

HOE REAGEER JE OP EEN KLASGENOOT, COLLEGA OF VRIEND MET AUTISME? 

Eén op de 68 mensen heeft autisme, waar dat vroeger nog één op de 5000 was. En daarmee hebben ook steeds meer familie-

leden, vrienden, klasgenoten en collega’s van autisten ermee te maken. In De jongen die te veel voelde vertelt de Israëlische 

neurowetenschapper Henry Markram over zijn inzichten die hij naar eigen zeggen alleen kon opdoen omdat zijn zoon Kai 

autistisch is. Het boek is geschreven door de Duitse journalist Lorenz Wagner. 

 

Markram ontdekte dat sommige hersengebieden bij autisten juist extreem goed werken, waardoor bij een overvloed aan 

informatie de hersenen even op ‘uit’ gaan. Gevolg: hevige gevoelsuitbarstingen of juist teruggetrokken gedrag. Een nieuw 

inzicht, omdat tot voor kort werd gedacht dat hersenen van autisten juist minder goed functioneren; autisme werd gelabeld 

als een verstandelijke beperking. ‘Door extreme gevoeligheid voor wat een autist ziet, hoort, ruikt en voelt is zijn wereld vaak 

heftig en zelfs pijnlijk,’ zegt Markram. ‘Ze ervaren de wereld als overweldigend en overmatig intens. Dus het zijn niet de men-

sen met autisme die gebrek hebben aan invoelingsvermogen. Nee, wij – de mensen zonder autisme – moeten veel meer em-

pathie hebben voor hen.’  

 

Bron: Eindhovens Dagblad. Het hele artikel vindt u hier. 

https://www.ed.nl/gezond/stap-in-de-wereld-van-een-kind-met-autisme-in-plaats-van-andersom~a95e0528/
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BIBLIOTHEEK 

In Vrij(be)wijs laten Marina van der Wal en Bram Bakker met veel humor zien hoe je omgaat met 

pubers en de onvermijdelijke gesprekken over seks. Dit boek maakt de seksuele voorlichting een 

stuk makkelijker en laat zien dat de manier waarop je als ouders met elkaar omgaat een grote 

invloed heeft op de manier waarop kinderen denken over relaties en intimiteit. Op basis van hun 

eigen ervaringen en de meest recente onderzoeken geven opvoedkundige Marina van der Wal en 

psychiater Bram Bakker informatie over hoe je je kind het best op weg kunt helpen bij liefde en 

seks.  

 

Bron: www.bol.com.  

 VRIJ(BE)WIJS 
 MARINA VAN DER WAL EN BRAM BAKKER 

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 te kijken 

Beste eigenschap:  

Geduldig en zorgzaam 

Minder goede eigenschap:  

Koppig. Of is het eigenwijs? 

Een hekel aan:  

Spruitjes, stress en ruzies 

Bang voor:  

Spinnen 

Mijn favoriete eten: 

Pasta. Welke saus maakt me weinig 

uit 

Favoriete muziek:  

Top 40 is vaak goed en ik houd ook 

van filmmuziek 

Favoriete boek:  

Heb ik niet. Ik lees het liefst boeken 

die over de top romantisch zijn en 

altijd hetzelfde verlopen 

 

Favoriete film:  

Nell 

Favoriete website: 

Google. Als ik iets wil weten: naar 

Google en ik ben weer wat wijzer 

Favoriete plek: 

Thuis op de bank of in het bos 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Op Zuiderbos worden kans geboden 

om te groeien. De fijne, gezellige 

sfeer maakt dat mogelijk 

http://www.bol.com
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JIJ MAG JIJ ZIJN 

AMBER VERVOORN SO7 

Ik woon in huis met:  

Corine, Kees, Esmee, ik en onze hond 

Fourty 

Mijn hobby’s zijn:  

Roblox, knutselen 
Ik kan goed: 

Irriteren 

 

 

Ik kan minder goed: 

Rekenen 

Ik heb een hekel aan: 

Rekenen 

Lekkerste eten is: 

Pizza 

Een mooi boek is: 

Wreck this journal 

 

De beste website is: 

Roblox 

Een fijne plek is: 

De voorraadkast 

Ik vind Zuiderbos: 

Goed 

 

 

 

CORINE MOEDER VAN AMBER 

U MAG U ZIJN 

Woonplaats: 

Brakel 

Ik woon in huis met:  

Mijn man kees, twee lieve, gezellige 
meiden en een mooie golden retrie-
ver genaamd Fourty 
Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Het huishouden en vrijwilligerswerk 

Mijn eerste herinnering aan school:  

In de kring zitten in de kleuterklas en 

mijn pakje melk nooit helemaal leeg 

kunnen slurpen met het rietje 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

De musical Balen van vandalen! in 

groep 8 

Mijn leukste vak op school: 

Handenarbeid en tekenen 

 

 

 

Van meester Bakker weet ik nog: 

Hij kon super mooi voorlezen uit 

Arendsoog, terwijl wij aan het teke-

nen waren op vrijdagmiddag 

Zuiderbos is voor mij: 

Een fijne school waar onze kinderen 

begrepen worden en de kans krijgen 

om zichzelf te ontwikkelen op hun 

eigen tempo 

IN DE WANDELGANGEN 

Toetsvraag: Bedenk een manier waarop de overheid de arbeidsparticipatie van vrouwen kan vergroten.  

Antwoord leerling: ‘Het werk makkelijker maken.’  
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