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VUGHT 

 AGENDA   

 31 mei t/m 4 juni Branchetoetsen VSO P  

 31 mei t/m 4 juni JIJ-toetsen VSO  

 7 t/m 18 juni Toetsweken SO  

 21 t/m 23 juni Studiedagen, alle leerlingen vrij  

 24 en 25 juni Studiedagen, SO leerlingen vrij  

JUNI 
2021 

GRAAG AANDACHT VOOR 

PANNENKOEKEN SO 
Op woensdag 28 mei mochten we Lian en Jan verwelko-

men in de keuken van onze school. Jarenlang waren zij 

werkzaam op Zuiderbos en inmiddels genieten zij van hun 

welverdiende pensioen. Stiekem missen Jan en Lian Zui-

derbos best wel en daarom maakten ze onze SO-leerlingen 

blij met heerlijke, door hen gebakken pannenkoeken. Er 

werd flink van gesmuld.  
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EXAMENS 4 VMBO T EN 5 HAVO 
De laatste loodjes wegen volgens het spreekwoord het zwaarst. 

Dit geldt  voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor onze 

examenkandidaten.  

 

Terwijl andere klassen vanwege de coronapandemie een hele 

tijd onderwijs op afstand volgden, mochten de examenkandida-

ten gelukkig naar school blijven komen voor fysiek onderwijs.   

  

Net als in de rest van het land begonnen op maandag 17 mei de 

schriftelijke examens in de gymzaal van Zuiderbos. De leer-

lingen verzamelen in de eigen klassen en wachten daar tot het 

tijd is om naar de gymzaal te gaan. Gespannen gezichten, uit-

bundige leerlingen, stille leerlingen… Ieder komt op zijn eigen 

manier het lokaal binnen. De een stelt wat vragen, de ander 

gaat met zijn mobieltje in een hoekje van het lokaal zitten en 

weer een ander slaat nog even een boek open. 

 

De vraag of iedereen z’n spullen bij zich heeft, blijkt geen over-

bodige. Leerlingen die hun identiteitsbewijs niet bij zich heb-

ben, plegen nog snel een telefoontje of er wordt een kopietje 

voor ze gemaakt. Er wordt nog vlug een geodriehoek geleend. 

Ieder op zijn eigen wijze; Zuiderbos ten voeten uit. Ik mag ik en 

jij mag jij zijn.  

 

Als de schriftelijke examens achter de rug zijn, volgt het ‘interbellum’: de periode tussen de schriftelijke en de mondelinge 

examens. Terwijl leerlingen van andere scholen de vlag al mogen uithangen, moeten onze leerlingen eind juli voor al hun 

vakken nog een mondeling examen afleggen. Hopelijk mogen ook zij daarna de vlag uithangen en hun vleugels uitsprei-

den. 

 

We wensen al onze examenkandidaten veel succes en geluk toe.  

NIEUWS UIT VUGHT 
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NIEUWS UIT VUGHT 

IEP TOETS SCHOOLVERLATERS 
Op 20 en 21 april is er door onze groep 8 schoolverla-

ters hard gewerkt aan de IEP-toets. Zuiderbos is trots 

op deze leerlingen. 

LEERLINGENRAAD 
De leerlingenraad van Zuiderbos wordt gevormd door 

leerlingen van alle afdelingen en komt op voor de belan-

gen van de leerlingen. In het begin van elk schooljaar 

mogen leerlingen die interesse hebben, solliciteren voor 

een plaatsje in de leerlingenraad. De leerlingenraad ver-

gadert elke zes weken. Bjorn en Amber, die namens het 

SO in de leerlingenraad zitten, gingen alle SO-klassen 

rond om te vertellen wat de leerlingenraad doet. Zij lie-

ten de presentatie zien die Martin uit VSO P4 gemaakt 

heeft.  

KANGOEROEWEDSTRIJD VMBO + HAVO 
In maart hebben ruim 40 000 Nederlandse middelbare scholieren deelgenomen aan de wereldwijde wiskundewedstrijd 

W4Kangoeroe. Onder hen ook bijna 50 leerlingen van Zuiderbos College. De uitslagen zijn inmiddels binnen. Ginny uit 1 

vmbo, Orlando uit 2 vmbo en Gerard uit 4 vmbo zijn in de prijzen gevallen. Ize en Joah uit 2 havo en Guus uit 3 havo 

grepen net naast een diploma. Ook leerlingen die geen prijs wonnen, hebben een aandenken gekregen.  
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WEBINARS GGD 
In de maand juni verzorgt de GGD twee interessante webinars voor ouders van basisschoolleerlingen.  

 

Op 7 juni kunt u vanaf 19.30 uur deelnemen aan het webinar Puberbrein onder invloed. In dit webinar gaan experts in 

gesprek over de ontwikkeling van het puberbrein. Thema's als weerbaarheid, groepsdruk, impulsief gedrag en de rol van 

de ouder(s)/verzorger(s) komen aan bod. In de voorbeelden zoomen de experts in op hoe de kennis toe te passen is in het 

kader van niet roken en niet drinken onder de 18 jaar (NIX18). De tips en tricks zijn echter toepasbaar op allerlei situaties 

die spelen tijdens de puberteit. Tijdens het webinar zullen de sprekers tevens ingaan op de vragen van kijkers. 

 

Op 11 juni kunt u vanaf 19.30 uur deelnemen aan het webinar Pesten. Wordt jouw kind gepest of is jouw kind een pester 

of meeloper? Of wil je dit voorkomen? In dit webinar gaan we in gesprek over het hoe en waarom van pesten. Als ouder 

leer je wat plagen en pesten is, en wat het verschil is, welke rollen er zijn bij pesten en waarom kinderen pesten. Ook be-

spreken we wat je als ouder kunt doen om te voorkomen dat je kind gepest wordt. En hoe je ervoor kunt zorgen dat je 

kind geen pester wordt. Daarbij bespreken we hoe je met je kind praat over pesten, hoe je ermee om kunt gaan als je 

kind pest of gepest wordt en wat je kunt doen als ouder om je kind te helpen. 

 

Bron: www.ggdhvb.nl. Via deze link kunt u zich aanmelden voor (een van) de webinars.  

GEVONDEN VOORWERPEN 
Bij de receptie staat een bak met gevonden voorwerpen. Is uw kind iets kwijt, 

dan kan het zomaar zijn dat het daar ligt. Laat uw kind vooral op tijd een kijkje 

nemen, want wat bij aanvang van de zomervakantie niet is opgehaald, zal naar 

een goed doel gebracht worden.  

BIBLIOTHEEK 

Lieve jij,  
 
Dit boek is er speciaal voor jou. Een boek vóór en dóór kinderen met gescheiden ouders. Je kunt 
verhalen lezen over hoe andere kinderen omgaan met de scheiding van hun ouders en je krijgt 
tips over hoe je moet dealen met stiefouders, met wonen in twee verschillende huizen, met ruzie 
en met het gevoel dat je moet kiezen tussen je ouders. En over ál die andere dingen die erbij kun-
nen komen kijken.  
 
Je hoeft het niet alleen te doen, we doet het met z’n allen. 
 
Bron: Flaptekst Je hoeft ’t niet alleen te doen.    

 JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN 
 VILLA PINEDO 

http://www.ggdhvb.nl
https://www.ggdhvb.nl/webinar
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IN DE MEDIA 

VILLA PINEDO 
Jaarlijks horen 86 000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Momenteel wordt er veel aandacht besteed 
aan de problematiek en ouders, maar te weinig aandacht aan wat de betrokken kinderen echt nodig hebben.  
 
Bij Villa Pinedo zijn daarom kinderen met gescheiden ouders aan het woord. Dat is wat onze stichting zo bijzonder maakt. 
Kinderen met gescheiden ouders zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Want wie weet er nou beter hoe het is om te 
leven met gescheiden ouders dan zij zelf? 
 
Ons doel is dat kinderen met gescheiden ouders even gelukkig, veerkrachtig, stressbestendig en kansrijk kunnen zijn als alle 
andere kinderen en dat zij kunnen uitgroeien tot gezonde volwassenen. Onze ambitie is om alle kinderen en jongeren met 
gescheiden ouders te bereiken en de benodigde support te bieden.  
 
We maken onze ambitie waar door kinderen met gescheiden ouders een online plek te geven waar ze zich thuis kunnen voe-
len en met andere kinderen met gescheiden ouders over van alles kunnen praten.  
 
Er zijn inmiddels ruim 400 ervaringsdeskundigen (van 18 tot 26 jaar) die zich als vrijwilliger inzetten. Ze steunen andere kin-
deren en maken volwassenen bewust van wat er in het hoofd en het hart van kinderen met gescheiden ouders omgaat. 
 
Bron: www.villapinedo.nl.  

http://www.villapinedo.nl
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IK MAG IK ZIJN 

LETTY VISKER 

Ik werk als:  

Leraarondersteuner 

Woonplaats:  

Schijndel 

Ik woon in huis met:  

Mijn zoontje Ties 

Hobby’s:  

Hockeyen, wandelen, reizen 

Beste eigenschap:  

Klein beetje ‘tokkie tokkie’ (gek), zo-

als mijn zoontje zegt 

 

 

 

 

Minder goede eigenschap:  

Eigenwijs 

Een hekel aan:  

Ruzie 

Bang voor:  

Vogels die naar binnen zijn gevlogen 

en niet weg kunnen 

Mijn favoriete eten: 

Pizza 

Favoriete muziek:  

Van alles 

Favoriete boek:  

Harry Potter, De zeven zussen 

 

 

Favoriete film:  

Harry Potter 

Favoriete website: 

www.facebook.com 

Favoriete plek: 

Italië 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Dat iedereen de kans krijgt zich op 

zijn of haar manier te ontwikkelen 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

INDY KOOL VSO3 

Ik woon in huis met:  

Mijn ouders en zus 

Mijn hobby’s zijn:  

Gamen, auto-gerelateerde dingen 

zoals sleutelen, gitaar spelen 
Ik kan goed: 

Met mijn handen bezig zijn 

Ik kan minder goed: 

Stil in de klas zitten 

 

Ik heb een hekel aan: 

Ruzie maken 

Lekkerste eten is: 

Aardappels met sperziebonen en schi-

nitzel 

Een mooi boek is: 

The Lord of the Rings 

Favoriete film: 

Real Steel 

 

De beste website is: 

www.youtube.com 

Een fijne plek is: 

Ergens waar ik alleen kan zijn 

Ik vind Zuiderbos: 

Een goede school voor iemand zoals ik 
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WENDY MOEDER VAN INDY 

U MAG U ZIJN 

Woonplaats: 

Vinkel 

Ik woon in huis met:  

Indy, zijn oudere zus Mila en vader 
Lars en sinds kort puppy Mexx 
Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Werken bij ons op de zaak 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Schoolreisje in de kleuterklas 

 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

Schoolkamp in groep 8 

Mijn leukste vak op school: 

Engels 

 

 

 

 

 

Van meester Ed weet ik nog: 

Meester Ed had een vriend die Fred 

heette. Later kwam de tube Fred & Ed 

pindekaas. Dolle boel toen we klein 

waren 

Zuiderbos is voor mij: 

Stabiliteit, vertrouwd, open 

IN DE WANDELGANGEN 

Leerling: 'Ik vond het een leuk en leerzaam practicum.'  

Leerkracht: 'Wat heb je geleerd?'  

Leerling: ‘Ja, ehm… Dat weet ik dus niet meer.' 

 

Leerkracht komt de klas binnen, loopt naar een tafel vlakbij leerling S, gaat aan het werk en zegt: ‘Ik ben wel druk vandaag, 

zeg!’  

Leerling S: ‘Hallo ik ben wel druk vandaag zeg…, ik ben S.’  

 

Leerkracht Henri bestelt al jaren de methodeboeken voor het vmbo. In 

plaats van boeken werd deze week het toiletpapier voor Zuiderbos bij 

Henri aan huis afgeleverd. De bezorger weigerde de pallet terug op te la-

den, dus zal Henri de komende weken elke dag wat pakken toiletpapier 

mee naar school moeten nemen.  
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