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 AGENDA   

 14 oktober Online informatieavond Arriva  

 21 oktober Schoolfotograaf  

 25 t/m 29 oktober Herfstvakantie  

 3 november Nationaal schoolontbijt SO  

 8 t/m 12 november Toetsweek vmbo t 3+4 en havo 4+5  

 10 november Ouderavond havo 3  

 16 november Ouderavond vmbo t 3  

 24 en 25 november Oriënterende beroepsstage vmbo t 3 en havo 3  

 26 november Cijferlijsten vmbo t en havo  

OKTOBER 
2021 

NIEUWS UIT VUGHT 

SPORTDAG 
Op woensdag 6 en donderdag 7 oktober zouden de sportdagen plaatsvinden. Vanwege het slechte weer moesten we de 
plannen helaas aanpassen. In plaats van een hele dag sport en spel op het grote veld had elke klas nu een uur sport en spel 
in de gymzalen.  
 
Sander (SO7): Het weer was gisteren bij de sportdag niet goed het regende heel hard en heel lang. Dus de sportdag kon niet 

doorgaan buiten. Dus daarom hebben wij de sportdag binnen gehouden met onze eigen klas op twee locaties. Locatie één 

was de gymzaal aan de school. En locatie twee was de pmt-gymzaal. Er waren leuke onderdelen onder andere een storm-

baan een klimtoren een snelheidsmeter en een wipe out-baan en nog veel meer. Het ging goed en de onderdelen waren erg 

leuk.     
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TunnelArt617 vmbo t 4 en havo 5 
TunnelArt617 is een community-art project. Lokale kunstenaars, medewerkers van Cello, deelnemers van Kentalis, vrijwil-

ligers en professionele kunstenaars werken samen om de fietstunnels (onder de rotonde in de N617 tussen Sint-

Michielsgestel en Den Dungen) dé blikvanger van de gemeente te maken.  

 

Om de drie beschilderde tunnels één geheel te laten vormen, is door één van de kunstenaars, Marcel Rus, een basisont-

werp gemaakt. Hij heeft dat gedaan samen met Natuurgroep Gestel en Waterschap De Dommel. Het ontwerp is geba-

seerd op de natuurlijke omgeving, het beekdallandschap. De grondlagen en De Dommel zie je straks terug op de tunnel-

wanden. Inheemse dieren en markante gebouwen krijgen daarop ook een plaats en daarnaast allerlei uiteenlopende ont-

werpen van alle deelnemende kunstenaars.  

 

Wie doen hieraan mee: Naast de gemeente Sint-Michielsgestel en de Kunstcommissie dragen het DELA fonds, het Prins 

Bernhardcultuurfonds, Cello en Vrienden van Cello financieel bij aan TunnelArt617. Jumbo verzorgt de catering voor de 

schilderende mensen en Praxis draagt bij aan de schildersmaterialen. Kings of Colors uit ’s-Hertogenbosch verzorgt de des-

kundige begeleiding. 

 

De havo- en vmbo t-examenleerlingen van het vak tekenen hebben hier ook aan meegewerkt. Zuiderbos heeft een kunst-

werk van een van de deelnemers geadopteerd. Onze kanjers hebben met veel plezier en inzet dit kunstwerk op de muur 

gezet. Daarnaast kregen ze de mogelijkheid om er nog een eigen draai aan te geven. De mier naast het kunstwerk wilden 

we niet alleen laten zijn. In stijl zijn er nog enkele insecten aan toegevoegd. 

 

Evelien (vmbo t 4) nam deel aan het project en schreef het volgende gedicht:  

 

Tunnel art  

Daar waren we bij kunst mee gestart  

Van alles op de muren  

Van groente tot insecten  

Een hele tunnel vol met kunst  

En dat vindt iedereen die erlangs komt zeker een gunst  

Om naar te kijken  

En net iets langzamer te fietsen  

Om alles te zien   

NIEUWS UIT VUGHT 
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EERSTE SCHOOLDAG VMBO 
Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar werden er 

in sommige klassen kennismakingsspellen gespeeld. 

Vmbo t 3 speelde Jenga. Op elk blokje stond een vraag, 

die door de leerling die dit blokje pakte beantwoord 

moest worden. In vmbo 2b moesten de leerlingen een 

zo hoog mogelijke toren bouwen van marshmallows en 

spaghetti. 

Tijdens practicum heeft havo 4 met een brander leren wer-

ken. Leerlingen keken naar de verschillende kleuren vlam-

men. Ook hielden ze er een reageerbuisje (met en zonder 

water) en een gaasje in, om te kijken wat er gebeurde. De 

leerlingen vonden het heel interessant en hebben hard ge-

werkt. 

PRACTICUM BRANDER HAVO 4 

AFSLUITENDE BARBECUE HAVO 5 
Op maandag 12 juli hebben we alle havo 5-leerlingen uitgenodigd om op 

Zuiderbos te komen eten. Er werd gezorgd voor een barbecue met voor 

iedereen wat lekkers. Naast vis en vlees waren er ook diverse salades. De 

salades werden niet door iedereen gegeten, want: ‘We moeten thuis ook al 

gezond eten.’ Het was een gezellige en ontspannende middag.  
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SCHILDERIJ 
Ize uit havo 2a heeft een 

prachtig schilderij gemaakt 

in het AT-lokaal.  

SO4 is trotse eigenaar geworden van wandelende 

takken die ook al eitjes hebben gelegd. We zijn erg 

benieuwd wanneer de eitjes uit gaan komen en we 

beschuit met muisjes 

kunnen eten.  

 WANDELENDE TAKKEN SO4 

ICT-LESSEN VMBO T 3 + 4 
Ter voorbereiding op het maken van werkstukken en het geven van presenta-

ties heeft ICT-stagiair Timon in vmbo t 3 + 4 lessen verzorgd over Word en Po-

werPoint. Leerlingen hebben kennisgemaakt en geoefend met handige toet-

sencombinaties. Ze hebben gewerkt met automatische opmaak en inhoudsop-

gave. Alle leerlingen hebben een PowerPointpresentatie gemaakt over een 

zelfgekozen onderwerp. Deze presentatie moest onder meer animaties en een 

filmpje bevatten. De lessenreeks werd afgesloten met een Kahoot waarin de 

kennis van leerlingen getest werd. We willen Timon bedanken voor de interes-

sante lessen en zijn enthousiasme. 

 MINI-VLIEGTUIGJE 
Arthur (SO5) kwam zeer enthousiast Els’ kamer binnen-

wandelen, om te vertellen dat hij een wereldrecord ‘klein 

vliegtuigje vouwen’ gevestigd heeft. Vol trots liet hij zijn 

minuscule vliegtuigje 

zien. Je hebt een loep 

nodig om de vleugels te 

kunnen zien.  
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ACTIVITEITEN HERFSTVAKANTIE 
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INFORMATIEAVOND ARRIVA VSO 
Vorige week hebben ouders van VSO-leerlingen een brief ontvangen over een online informatieavond van Arriva. Deze in-

formatieavond vindt op donderdag 14 oktober plaats, van 19.30 tot 20.15 uur. Ouders ontvangen voorlichting over de mo-

gelijkheid tot het gebruik van een OV-pas voor leerlingen in het VSO. De OV-pas biedt leerlingen de mogelijkheid om zelf-

standig te reizen met het openbaar vervoer. Dit is belangrijk omdat we leerlingen zo goed mogelijk willen voorbereiden op 

de maatschappij en daarbij hoort ook zelfstandig reizen. Daarnaast wordt taxivervoer door gemeenten niet altijd meer 

(volledig) vergoed voor leerlingen op het VSO. De OV-pas van Arriva wordt wél vergoed door gemeenten. Heeft u zich nog 

niet aangemeld voor de online informatieavond van Arriva? In de brief die u ontvangen heeft, kunt u lezen hoe u zich kunt 

aanmelden.  

ORIËNTERENDE BEROEPSSTAGES VMBO T 3 EN HAVO 3 
Leerlingen van vmbo t 3 en havo 3 gaan op woensdag 24 en donderdag 25 november op oriënterende beroepsstage. Eén 

van de voordelen van de oriënterende beroepsstage is dat leerlingen meer zicht krijgen op wat een beroep daadwerkelijk 

betekent op de werkvloer. Omdat op Zuiderbos leerlingen uit een heel groot gebied van de provincie zitten, is het voor Zui-

derbos onhaalbaar om zelf met bedrijven door de hele provincie samenwerkingscontacten te leggen. Daarom hebben we u 

als ouders nodig om met uw zoon/dochter een passende stageplek in uw regio te vinden.  

OPEN DAGEN MBO EN HBO 
Zit uw kind in vmbo t 3 of 4 of havo 4 of 5? In november organiseren veel mbo- en hbo-scholen open dagen of online voor-

lichtingsbijeenkomsten. Meer informatie hierover vindt u op de websites van de verschillende onderwijsinstellingen.  

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 herfstvakantie niet is opgehaald, zal naar 

een goed doel gebracht worden.  
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BIBLIOTHEEK 

HANDBOEK VOOR BEGINNENDE PUBEROUDERS 
Je staat er misschien niet bij stil, maar op een dag heb je niet meer een fris, gezel-

lig en speels kind in huis, maar een naar zweet stinkende, de koelkast leegetende, 

humeurige puber. En vraag je je af waarom je alleen een zucht als antwoord krijgt, 

waarom de badkamerdeur ineens op slot zit en waarom alles wat je zegt en doet 

stom is. En dan? 

 

Hoewel deze nieuwe fase heel leuk is (echt waar!) en je met en om pubers kunt 

lachen, kun je je vaak behoorlijk wanhopig voelen. Dit boek gaat over leven en 

overleven met pubers. De ideale voorbereiding op de puberteit van je kind. 

 

Saskia Smith en Martine de Vente zijn oprichters van het populaire online platform 

Tis Hier Geen Hotel. Eerder verschenen de boeken Tis Hier Geen Hotel en Heb jij je 

huiswerk al af? In dit handboek nemen ze je op hun bekende nuchtere en humoris-

tische wijze mee in deze nieuwe, leuke en turbulente fase van het ouderschap.  

 

Bron: www.tishiergeenhotel.nl 

WORDEN WAT JE WIL 
Van 6 t/m 17 oktober 2021 is het Kinderboekenweek. Thema van de Kinderboe-

kenweek 2021 is Worden wat je wil. Beroepen staan dus centraal.  

 

Als kind ben je al, en leef je je leven, met je eigen karakter, je eigen vrienden en je 

eigen kijk op de wereld. Iedereen is uniek, heeft talenten en mogelijkheden. Leren 

en ontwikkelen vinden altijd en overal plaats. Kinderen ontdekken gaandeweg wat 

ze mooi, belangrijk of inspirerend vinden. In de twee-en-twintig gedichten in deze 

bundel komen vele beroepen voorbij. Droombanen, banen waar ooit over werd 

gedroomd en dromen die niet zijn uitgekomen. Van bekende en onbekende dich-

ters, allemaal geschreven uit het hart, om het leven te vieren, waarin een ieder zijn 

eigen unieke rol vervult. Omdat jij mag zijn wie je bent en mag worden wat je wil… 

 

Bron: www.bruna.nl   

http://www.tishiergeenhotel.nl
http://www.bruna.nl
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IN DE MEDIA 

MR 

Na een oproep om nieuwe leden te werven voor de oudergeleding van de MR is er veel interesse getoond door ouders 

van leerlingen van de locatie Vught. We zijn blij met de vele aanmeldingen die we van ouders mochten ontvangen. Alle 

geïnteresseerde ouders zijn benaderd en de procedure is in volle gang. Voor de locaties Veldhoven en Helmond is de MR 

nog op zoek naar ouders die interesse hebben om plaats te nemen in de oudergeleding van de MR.   

 

De notulen van de vergaderingen zijn dit jaar ook hier terug te vinden. In de notulen kunt u terugvinden wat er in de MR 

besproken is. Op maandagavond 18 oktober staat de eerste bijeenkomst van de MR gepland.  

 

Mocht u zich willen aanmelden voor de MR of vragen voor de MR hebben, stuur dan een e-mail naar mr@zuiderbos.nl.  

AUTI-DOE-AVOND NVA 
Gelezen in de nieuwsbrief van de NVA (Nederlandse Vereniging voor 

Autisme): De Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert samen 

met Aviodrome een Auti-Doe-Avond op donderdag 4 november. Op 

deze Auti-Doe-Avond is het Aviodrome exclusief geopend voor mensen 

met autisme én hun naasten. De collectie van het luchtvaart-

themaprak Aviodrome Lelystad Airport bestaat uit de mooiste juweel-

tjes uit de luchtvaartgeschiedenis. De vliegtuigen staan opgesteld in 

een expositie binnen en buiten. In het museum tref je een brede ten-

toonstelling van historische toestellen en de interessante verhalen hier 

omheen. Meer informatie vindt u hier. 

Wilt u voortaan elke maand op de hoogte blijven van de activiteiten van de NVA, het AutismeFonds en het laatste nieuws 

over autisme? Op de website van de NVA kunt u zich gratis aanmelden om lid te worden.   

BERICHT VAN DE MR 

https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/de-school/documentatie
mailto:mr@zuiderbos.nl
https://www.autisme.nl/2021/10/08/auti-doe-avond-in-aviodrome/
https://www.autisme.nl/actueel/nieuwsbrief/
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JIJ MAG JIJ ZIJN 

DANNY WIJNSTRA SO4 

IN DE WANDELGANGEN 

Leerling: ‘Het jeugdjournaal is goed om te kijken, omdat daar bijvoorbeeld dingen over social media in komen. Dat is bij 

het oude mensen-journaal niet.’  

Ik woon in huis met:  

Daniëlle, Demi en ik 

Mijn hobby’s zijn:  

Gamen 

Ik kan goed: 

Gamen en Roblox 

Ik kan minder goed: 

Werken 

 

 

Ik heb een hekel aan: 

Werken 

Lekkerste eten is: 

Sushi 

Favoriete muziek: 

Hardcore 

Een mooi boek is: 

Ik lees geen boeken 

 

 

Favoriete film: 

It 

De beste website is: 

www.roblox.com 

Een fijne plek is: 

Thuis 

Ik vind Zuiderbos: 

Creativ 

 

 

JOOST VAN HOUT 

Ik werk als:  

Docent wiskunde (vmbo onder-

bouw) 

Ik woon in:  

Boxtel 

Ik woon in huis met:  

Vriendin Marianne, twee hondjes: 

boomertjes Bubbels en Dolly 

Mijn hobby’s zijn:  

Kitesurfen, gitaar spelen, mountain-

biken, padel (tennis), klussen/

sleutelen 
Beste eigenschap: 

Doorzetter, humor 

Minder goede eigenschap: 

Soms wat ongeduldig, perfectionis-

tisch 

Ik heb een hekel aan: 

Asociaal gedrag, egoïsme 

Ik ben bang voor: 

Brieven van de Belastingdienst, de 

dokter 

Favoriete eten is: 

Pizza ansjovis 

Favoriete muziek: 

Alternative Rock, zoals Muse, Red 

Hot Chili Peppers, Nothing But Thie-

ves 

Favoriete boek: 

Magdalena van Maarten ‘t Hart 

Favoriete film: 

Pulp Fiction 

Favoriete website: 

www.marktplaats.nl 

Favoriete plek: 

Brouwersdam/Brouwershaven in 

Zeeland 

Wat vind ik zo bijzonder aan Zuider-

bos: 

Echt maatwerk voor ieder kind 

 

 

IK MAG IK ZIJN 
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