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 AGENDA   

 12 t/m 16 juli Toetsweek 3 vmbo + 4 havo  

 21 juli Cijferlijsten vmbo t + havo  

 21 juli Diploma-uitreiking entree-opleiding, 4 vmbo t + 5 havo  

 22 juli Rapporten SO  

 22 juli Diploma-uitreiking branches + IVIO  

 23 juli Calamiteitendag, alle leerlingen vrij  

 26 juli t/m 3 september Zomervakantie  
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NIEUWS UIT VUGHT 

LASERGAMEN 
Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 juni hebben we op school een lasergameweek georganiseerd. Alle klassen hebben 

kunnen lasergamen in een omgebouwde gymzaal, helemaal donker en met allerlei laserlampen.  

Iedereen heeft het super goed gedaan en vond het super vet. 
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EEN WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek 

In de maand april hebben we zowel onder onze leerlingen als onder u als ouders/verzorgers het tevredenheidsonderzoek 

verspreid. Dit onderzoek in de vorm van een vragenlijst heeft als doel in kaart brengen of wij als Zuiderbos het goede 

doen, met betrekking tot het geven van onderwijs aan onze leerlingen in de breedste zin van het woord. 

 

Als eerste willen wij u bedanken, de respons was dit jaar hoger dan andere jaren. De vragenlijst was net als vorig jaar een 

aangepaste vragenlijst. Wij wilden vooral in kaart brengen hoe het onderwijs en de begeleiding door de leerlingen en door 

u is ervaren in de periode dat de school (gedeeltelijk) dicht was door de lockdown, hoe de begeleiding van de mentoren/

groepsleerkrachten wordt ervaren en hoe veilig de leerlingen zich op school voelen. 

 

Met trots delen we met u dat zowel de leerlingen als u ons onderwijs en de begeleiding over het algemeen als zeer posi-

tief waarderen. Mooi om te zien hoe we met elkaar het afgelopen schooljaar de schouders eronder hebben gezet. Het is 

pittig geweest, zowel op school als in de diverse thuissituaties, om onze leerlingen samen te blijven motiveren ondanks de 

vele veranderingen en uitdagingen waar we samen voor hebben gestaan wegens de coronapandemie. Een leuk detail 

voortkomend uit de resultaten is dat de leerlingen het online onderwijs beduidend minder vervelend vonden dan u als 

ouder/verzorger en wij als team. 

 

Voor volgend schooljaar hopen we op een ‘normaal’ jaar waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten tijdens oudergesprek-

ken en ouderavonden. Tevens willen we het tevredenheidsonderzoek een impuls geven. Hierin vinden we de stem van u 

als ouder/verzorger belangrijk. Begin volgend schooljaar zal een oproep volgen in de nieuwsbrief om mee te denken over 

het nieuwe tevredenheidsonderzoek. Wij waarderen het als u met ons mee wilt denken over hoe we door middel van een 

tevredenheidsonderzoek in de toekomst nog beter de sterke punten en ontwikkelpunten van ons als Zuiderbos naar voren 

kunnen laten komen, om uiteindelijk nog beter onderwijs te verzorgen aan onze leerlingen. 

 

Nieuwbouw 

Zoals al eerder bericht, is in februari 2021 het licht op groen gezet door de gemeenteraad van Vught om complete nieuw-

bouw te realiseren voor al onze leerlingen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de zomervakantie zijn de bouwte-

keningen klaar en gaat de aanbestedingsprocedure lopen. De planning is dat eind 2023 de nieuwbouw klaar is. Het belooft 

een prachtig gebouw te worden. 

 

 

Dit stuk gaat verder op de volgende pagina. 

 

NIEUWS UIT VUGHT 
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VERVOLG EEN WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 
NPO gelden 

U heeft in het nieuws kunnen vernemen dat alle scholen in Nederland geld krijgen van het ministerie van OC&W, om de 

achterstanden als gevolg van de sluiting van de scholen door de coronapandemie te kunnen inlopen. Bij het verschijnen van 

deze nieuwsbrief zijn we druk bezig om alle belangrijke aandachtspunten te inventariseren, op basis van analyses en ge-

sprekken met stakeholders. Het streven is om voor de zomervakantie helder te hebben waar het geld aan besteed gaat wor-

den. Voor ons staat voorop dat het geld is gekoppeld aan de inzet voor de leerlingen. 

 

Einde schooljaar 2020/2021 

Dit schooljaar duurt nog een paar weken en dan start de zomervakantie. In de jaarplanning staan nog enkele belangrijke 

evenementen genoemd: 

• de afronding van de college-examens voor de havo- en vmbo t-afdeling; 

• de uitreiking van de diploma’s van de branches, de IVIO-examens, de entree-opleiding, vmbo t en havo; 

• de festiviteiten rondom de schoolverlaters groep 8; 

• diverse uitstapjes, omdat het gelukkig weer mag.  

 

Het is een schooljaar geweest dat we niet snel zullen vergeten. Wij willen jullie als ouders/verzorgers nogmaals bedanken 

voor de samenwerking dit schooljaar, deze was intensief en heeft veel gevraagd van het thuisfront.  

 

Wij wensen u alvast een fijne zomervakantie toe.  

 

Namens team Zuiderbos 

Els van Rosmalen  

GEPENSIONEERDEN 
Op woensdag 23 juni hebben wij alvast afscheid genomen 

van drie collega's. Ine en Corry van het SO en Bea van het 

vmbo gaan deze zomer alle drie genieten van hun pensi-

oen. Samen hebben ze ongeveer 70 jaar op Zuiderbos ge-

werkt. Reden om hen eens in het zonnetje te zetten. Heel 

de ochtend hebben Corry, Ine en Bea bezoek van collega's 

gehad. Hun tuinen waren versierd en iedere collega bracht 

iets mee; een ontbijt, een gedicht, een boom, een verhaal, 

een lekkere taart, een wandelboek of een lunch. 's Middags 

zijn Corry, Ine en Bea met hun gezinnen naar school geko-

men om daar te worden verwend met een liedje, een film, 

een quiz, een toespraak, een prachtig beeldje, een wande-

ling en een minifestival met foodtrucks en muziek. Onze 

eigen leerlingen serveerden hapjes en drankjes en wat de-

den ze dat goed! Het was fijn om weer eens met het hele 

team samen te zijn. We gaan Ine, Corry en Bea missen.  
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NEXT VSO P4 
‘Beste ouders en leerlingen van Zuiderbos, 

 

Wij zijn Next. Wij zijn een klas van tien leerlingen met ieder z’n eigen kwaliteiten die wij gebruiken in ons bedrijfje Next. 

Want de P4 heeft een leuk bedrijfje dat we Next hebben genoemd. Wij maken echt van alles, bijvoorbeeld luiertaarten, 

mooie houten schijven, mooie vlaggenlijnen en vogelhuisjes.  

 

Binnenkort krijgen wij een link, die gekoppeld is aan de officiële website van Zuiderbos, waar onze producten komen te 

staan. Maar je kunt ook gewoon fysiek langskomen in onze klas de P4. Als u niet weet waar de P4 zich bevindt, kunt u het 

bij de receptie van school vragen waar de P4 is. 

 

Het geld dat wij verdiend hebben, besteden wij aan nieuwe producten om de kwaliteit van onze producten te verbeteren. 

Wij hebben ook een klein deel apart gezet om aan het einde van het schooljaar iets leuks te doen met heel de klas.’ 

 

Op vrijdag 18 juni had 3 vmbo t een snijpracticum met koeienogen. Alle leerlingen 

slaagden erin de lens en het glasachtig lichaam uit het oog te verwijderen. Bij som-

mige leerlingen werden het netvlies en de oogzenuw zichtbaar. Er kwamen enkele 

SO-leerlingen kijken bij het practicum. Sommige van hen wilden ook graag in een 

oog snijden. Bent (foto) heeft een van de SO-leerlingen geholpen.  

 PRACTICUM KOEIENOOG 3 VMBO T 
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VADERDAGCADEAU SO3 EN SO4 
SO3 en SO4 leerlingen hebben met veel enthousiasme 

gewerkt aan hun vaderdagcadeau. Ze hebben hun va-

der in klei uitgebeeld. De beeldjes zijn na het bakken 

geverfd en op beschilderde plankjes geplakt.  

WERELDATELIER SO7 
Tijdens het project van Blink in SO7 creëerden we een heus wereldatelier. De meest geweldige dingen uit allerlei landen 

kwamen voorbij. Amber (foto) bakte heerlijke Canadese pannenkoekjes. Evy en Noah zorgden voor een heerlijk Ameri-

kaans fastfood-maal. Eljakim en Daniel leerden ons van alles over Afrika. Jelle maakte een prachtige quiz over Australië. 

Jay-Jay zorgde voor een quiz en een filmpje over ons buurland België. Sterre deed haar presentatie over het Amazonege-

bied. Santana droeg zijn steentje bij door zijn creativiteit in te zetten voor decoratie. Er werden mooie cijfers behaald en er 

is veel plezier beleefd tijdens de voorbereiding en uitvoering van dit project. 

PLEIN SPORTIEF 
Op woensdag 30 juni vond de eerste plein sportief, georgani-

seerd door Move Vught, Zuiderbos en sportloket Reinier van 

Arkel, plaats. We hadden een heel goede opkomst met zo’n 

25 leerlingen van het basisonderwijs en 30 leerlingen van het 

voorgezet onderwijs. Het was een erg geslaagde middag en 

we hopen dat we deze samenwerking kunnen doortrekken. 
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STUDI073 
Huis73 is gestart met gratis creatieve work-outs voor jongeren 

van 12 tot en met 27 jaar. Jongeren gaan aan de slag met foto-

grafie, muziek, kleding, yoga en nog veel meer. Het programma 

wordt steeds uitgebreid, dus check regelmatig de website.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

SUPERKIDZ KINDERKAMP EN– CURSUS 
Superkidz organiseert zomerkampen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De kinderen leren spelenderwijs met een groep om-

gaan, terwijl ze tegelijkertijd individueel gecoacht worden. Dit kamp, aan het eind van de zomervakantie, is speciaal be-

doeld om kinderen voor te bereiden op het nieuwe schooljaar en de uitdagingen die daarbij horen. 

 

In september start een 10-weekse cursus van Superkidz voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Deze cursus richt zich op het ver-

sterken van zelfvertrouwen, welbevinden, geluksgevoel en weerbaarheid bij het kind. Daarnaast wordt aandacht gegeven 

aan sociaal-emotionele vaardigheden en pestproblematiek. De cursus is bedoeld voor kinderen die een hulpvraag hebben 

op diverse gebieden. 

 

Meer informatie en aanmeldformulieren vindt u op de 

website van Superkidz.  

  

Bron: www.superkidz.nl.  

TIPS VOOR EEN AUTISME-VRIENDELIJKE VAKANTIE 

IN DE MEDIA 

Op de website van de NVA vinden ouders van kinderen met autisme tips voor een leuke, prikkelarme 

vakantie. Enkele voorbeelden:  Help je kind met het invullen van zijn/haar vrije tijd, zorg regelmatig 

voor een rustmoment, schakel hulptroepen in.  

https://huis73.op-shop.nl/?tags%5b%5d=365&search=
https://www.superkidz.nl/
http://www.superkidz.nl
https://www.autisme.nl/2020/07/06/tien-tips-voor-een-autismevriendelijke-thuis-vakantie/
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YOUNG SCIENTIST VAKANTIEBOEK EN DUCKLEXIE VAKANTIEBOEK 
In het nieuwe Young Scientist Vakantieboek, geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar, lees 

je een heleboel waanzinnige weetjes over allerlei plekken op en rond de aarde. Het boek 

zit ook nog eens vol met spannende proefjes en pittige puzzels.  

 

Bron: www.bol.com. 

BIBLIOTHEEK 

Het Donald Duck Ducklexie vakantieboek is voor iedereen die moeite heeft met lezen. Spe-

ciaal voor jou zijn de letters wat groter, maar de avonturen zijn even spannend als altijd.  

 

Bron: www.bol.com.  

IN DE WANDELGANGEN 

Toetsvraag: Wat is de naam van de groepjes cellen die insuline en glucagon produceren? Antwoord leerling: ‘Eilandjes van 

Lange Jan.’ (In plaats van Eilandjes van Langerhans.)  

 

Leerling: ‘Ik heb echt elk uur ruzie met mijn moeder, niet normaal.’ Leerkracht: ‘Wat gebeurt er dan, waardoor jullie zoveel 

ruzie maken?’ Leerling: ‘Zij is in de overgang.’ 

 

Leerkracht: ‘Had je een leuk weekend?’ Leerling: ‘Ja.’ Leerkracht: ‘Wat heb je allemaal gedaan?’ Lange stilte en een zucht. 

Leerling: ‘Ik ben eigenlijk niet zo’n prater.’  

 

Leerling (eind derde klas): 'Ik ben tot een nieuw inzicht gekomen.' Leerkracht: 'Vertel!' Leerling: 'Dat 

huiswerk maken, daar leer je van.' 

 

Leerlingen van SO ILT kregen les over verschillende soorten verkeersborden; gebodsborden, ver-

bodsborden, waarschuwingsborden… Leerlingen mochten zelf een verkeersbord tekenen. Zie hier 

het verbodsbord van een van de kinderen: 

http://www.bol.com
http://www.bol.com
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QUEST ZOMERBOEK TIPS VOOR EEN AUTISME- 
VRIENDELIJKE VAKANTIE 

Het Quest Zomerboek is 

een dikke pil van 132 pagi-

na’s voor (jong)

volwassenen. Vol zomerse 

verhalen en vrolijke puz-

zels en recepten. Ook 

heeft het Zomerboek twee 

complete spellen voor het 

hele gezin. Leer roomijs 

maken zonder vriezer, 

maak een oven waarmee 

onze verre voorouders mammoetvlees bereidden en 

ruil je dure zonnebril in voor een stukje hout waarmee 

de ogen van poolbewoners geen last van de zon heb-

ben.  

 

Bron: www.bol.com. 

IN DE MEDIA 

Op de website van de NVA vinden ouders van kinderen 

met autisme tips voor een leuke, prikkelarme vakantie. 

Enkele voorbeelden:  Help je kind met het invullen van 

zijn/haar vrije tijd, zorg regelmatig voor een rustmoment, 

schakel hulptroepen in.  

IK MAG IK ZIJN 

SELMA BERKEL 

Ik werk als:  

Leraarondersteuner in SO4 

Woonplaats:  

Den Dungen 

Ik woon in huis met:  

Mijn vriend Dave, onze dochter Bo en 

hond Bailey (een eigenwijze Franse 

buldog) 

Hobby’s:  

Sporten en uit eten 

Beste eigenschap:  

Genieten van de kleine dingen 

Minder goede eigenschap:  

Soms te nieuwsgierig 

 

Een hekel aan:  

Koude voeten 

Bang voor:  

Heel cliché, maar toch wel spinnen 

Mijn favoriete eten: 

Frietjes van onze eigen friettent en 

wraps 

Favoriete muziek:  

Lekker zomerse Spaanse nummers 

Favoriete boek:  

Patronen doorbreken 

 

 

 

 

Favoriete film:  

The Conjuring 

Favoriete website: 

Weeronline (alleen als het mooi weer 

is) 

Favoriete plek: 

Aan zee 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Dat iedereen ook echt zichzelf mag 

zijn 

http://www.bol.com
https://www.autisme.nl/2020/07/06/tien-tips-voor-een-autismevriendelijke-thuis-vakantie/
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DANIËL PLOEGMAKERS SO7 

Ik woon in huis met:  

Melissa, papa, mama en ik en Snuf en 

Diego 

Mijn hobby’s zijn:  

Knutselen, timmeren, houten dingen 

maken en tekenen 
Ik kan goed: 

Dingen weten over de tweede wereld-

oorlog 

 

 

Ik kan minder goed: 

Rekenen, mijn kamer opruimen 

Ik heb een hekel aan: 

Pesten en wachten op iemand 

Lekkerste eten is: 

Worteltjes uit een potje en aardap-

pels 

Favoriete muziek: 

Hardcore en hardstyle 

 

 

 

Een mooi boek is: 

Tiger Team 

Favoriete film: 

Oorlogsfilms 

De beste website is: 

Google en Marktplaats 

Een fijne plek is: 

Thuis 

Ik vind Zuiderbos: 

Een fijne school 

 

 

MIRELLA MOEDER VAN DANIËL 

U MAG U ZIJN 

Woonplaats: 

‘s-Hertogenbosch 

Ik woon in huis met:  

Dave (papa van Daniël), Melissa (zusje 
van Daniël) en Diego (de hond) 
Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Het huishouden, mijn werk en kaar-

ten borduren 

 

 

Mijn eerste herinnering aan school:  

In de pauze dronken we altijd melk, 

met alle kinderen in de kring 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

In de pauze kochten we snoep en 

chips bij de benzinepomp tegenover 

school 

 

 

Mijn leukste vak op school: 

Handenarbeid 

Van juf Els weet ik nog: 

Dat zij heel goed kon voorlezen 

Zuiderbos is voor mij: 

Een school waar mijn kind zichzelf 

mag zijn en geholpen wordt waar no-

dig 
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