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VUGHT 

 AGENDA   

 11 februari Cijferlijsten vmbo t + havo  

 15 februari Studiedag, alle leerlingen vrij  

 28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie  

 15 t/m 17 maart IVIO-examens vmbo basis/pro  

 16 maart Sponsorloop SO + maatschappelijke stage VSO  

 16 maart Ouderavond vmbo t 2  

 16 en 17 maart Oriënterende beroepsstage vmbo t 3 en havo 3  

 22 maart Ouderavond vmbo basis/pro  

FEBRUARI 
2022 

NIEUWS UIT VUGHT 

STILLEVEN SCHILDEREN EXAMENKLASSEN 
Op maandag 31 januari kregen leerlingen van de examen-

klassen havo en vmbo die tekenen (of ckv) in hun pakket 

hebben een gastles stilleven schilderen. De opdracht was 

om volume te creëren en de omgeving van de gieter mee te 

nemen in het te maken beeld. Er werd geschilderd met 

alleen zwart en wit acryl op een neutraal grijze ondergrond. 

Er werd geconcentreerd gewerkt. Daarbij hebben de leer-

lingen kunnen oefenen met afstand nemen, het beeld zelf 

beoordelen, verschillende manieren van schilderen, werken 

met schaduwen en licht. Het lukte de leerlingen om binnen 

vier aaneengesloten lesuren een geweldig resultaat neer te 

zetten.  
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FEBRUARI 

2022 

NIEUWS UIT VUGHT 

PROJECT HAVO 3 
Tijdens de projecturen van havo 3 konden de leerlingen de afgelo-

pen periode kiezen tussen het 3D tekenen van de letter E of het 

maken van een Delfts blauw tegeltje. Na een korte uitleg zijn de 

leerlingen zelfstandig aan het werk gegaan. Hierbij enkele foto’s 

van leerlingen die aan het werk zijn en van het eindresultaat. 

PROJECT NATUURKUNDE VMBO 2 
Vmbo 2 is een projectje gestart waarin we voor natuurkunde kerbal space 

program spelen. De leerlingen proberen met dit programma hun groene 

mannetjes naar de maan of naar mars te schieten. Enkele leerlingen blijken 

talent te hebben voor het ontwerpen, lanceren en laten ontploffen van de 

vrolijke groene mannetjes. 
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FEBRUARI 

2022 

NIEUWS UIT VUGHT 

EXAMENS ENTREE-OPLEIDING 
Wederom zijn er examens afgenomen bij de leerlingen van de Entree-opleiding. Dit keer moes-

ten de leerlingen naar ROC de Leijgraaf in Oss om deel te nemen aan het examen Nederlands 

lezen en luisteren. We hopen dat de leerlingen een goede score behaald hebben, we wachten 

nog op de uitslagen.  

 

Ook voor het examen Nederlands schrijven zijn de leerlingen volop in de voorbereiding. Dit exa-

men wordt in week acht afgenomen, dit keer gewoon op Zuiderbos. De examinator vanuit de 

Leijgraaf komt naar Zuiderbos toe.   

 

Na de voorjaarsvakantie gaan de leerlingen zich voorbereiden op het examen 

rekenen en toewerken naar de proeve van bekwaamheid in de stage. Kortom, 

een druk programma, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het gaat luk-

ken.  

BIOLOGIE VSO P1 

In VSO P1 is de vmbo basis-groep dit jaar gestart met 

het vak biologie. In het thema planten kwam het on-

derwerp stekken aan bod. Dit hebben we samen met 

leerkracht Coen gedaan. We hebben planten afgesne-

den en gaan de komende weken de ontwikkelingen 

van de plantjes volgen.  

PROEFJES SO5 

Wes: Het was egt leuk om proefjes te maken en kin-

deren hebben er van geleert. Ik heb met maïzena en 

water gewerkt en met azijn en baking  

soda en nog meer. 
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FEBRUARI 

2022 

DE STILLE KLETSMAJOOR SO1 
Op 27 januari zijn we met zeven leerlingen naar de voorstel-

ling De Stille Kletsmajoor geweest. Er mochten ook andere 

klassen uit Vught naar de voorstelling komen, maar die zaten 

in quarantaine. Wij waren dus de enige groep, wat erg fijn 

was. 

 

De voorstelling, gespeeld door Tg. Winterberg, ging over Flo. 

Zij woont in een land waar bijna niet gesproken wordt. De 

mensen zijn er zuinig op hun woorden, want die kosten han-

denvol geld. In dit land moet je woorden kopen in een fa-

briek en héél voorzichtig inslikken. Pas dan kun je ze proeven 

en uitspreken. Het verhaal is gebaseerd op het prentenboek 

Het land van de grote woordfabriek (zie ‘Bibliotheek’). 

 

De voorstelling was fantastisch. Enkele reacties van leer-

lingen:  

Jurre: ‘De woordenmachine was erg gaaf.’ 

Sebas: ‘Ik vond het leuk dat we ook woorden mochten eten.’ 

Otis: ‘Ik mocht de machine even besturen, dat vond ik het 

allerleukst.’ 

NIEUWS UIT VUGHT 

VALENTIJNSDAG 
Op maandag 14 februari is het Valentijnsdag. De leerlingenraad kwam met een 

romantisch initiatief: VSO-leerlingen kunnen een roos met een (al dan niet 

anoniem) kaartje laten bezorgen bij hun valentijn. Rose, Ize, Chinouk en Lemo-

ni hebben posters gemaakt en opgehangen in de school, zodat iedereen die wil 

kan deelnemen aan de rozenactie.  
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FEBRUARI 

2022 

Leerlingen van vmbo t 3 en havo 3 gaan op 16 en 17 

maart voor de tweede keer dit schooljaar op oriënteren-

de beroepsstage. Eén van de belangrijke 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 Zuider-

bos onhaalbaar om zelf met bedrijven en instellingen 

door de hele provincie samenwerkingscontacten te leg-

gen. Daarom hebben we u als ouders nodig om met uw 

zoon/dochter een passende stageplek in uw regio te vin-

den.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

ORIËNTERENDE BEROEPSSTAGE  
VMBO T 3 + HAVO 3 

Bericht van het Koning Willem I College:  

 

Wij zijn blij dat we onze deuren weer open mogen zetten 

voor leerlingen, zodat zij zich kunnen oriënteren op een 

juiste studiekeuze. We hebben een fysieke open dag op 

woensdag 16 februari van 15.00 tot 20.30 uur en op vrij-

dag 18 februari van 17.00 tot 20.30 uur. Leerlingen kunnen 

zich hier inschrijven voor een tijdslot. 

 

Vanaf 16 februari kunnen eindexamenkandidaten zich in-

schrijven voor meeloopdagen van maximaal twee opleidin-

gen.  

OPEN DAG KWIC 
 

In 2022 staan er weer veel groepsgerichte activiteiten op 

het programma bij Superkidz:  

Op vrijdag 15 april start de sociaal-emotionele weerbaar-

heidstraining voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De training 

bestaat uit tien bijeenkomsten. Klik hier voor meer infor-

matie over deze training.  

In de voorjaars-, mei- en zomervakantie organiseert Su-

perkidz een kamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Dit 

kamp staat in het teken van het vergroten van weerbaar-

heid, zelfvertrouwen en geluk. Meer informatie over het 

kamp vindt u hier.  

In de zomer- en herfstvakantie is er een Superkidz-kamp 

voor jongeren van 12 t/m 14 jaar. Veerkracht, zelfver-

trouwen en contact staan tijdens dit kamp centraal. Voor 

meer informatie over het jeugdkamp kunt u hier klikken.  

SUPERKIDZ-ACTIVITEITEN 
Dit jaar organiseert Zuiderbos wederom een sponsorloop. 

Door alle coronaperikelen heeft de sponsorloop de laatste 

twee jaar helaas geen doorgang kunnen vinden. Gelukkig 

zijn er weer versoepelingen, wat goed nieuws betekent 

voor onze sponsorloop. Tijdens de sponsorloop zetten de 

basisschoolleerlingen van Zuiderbos zich sportief in voor 

het goede doel, door zoveel mogelijk rondes te lopen. Dit 

jaar staat Stichting Jarige Job centraal.  

 

Waarom Stichting Jarige Job? Voor veel kinderen is een 

verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school van-

zelfsprekend. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is 

dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, 

omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de 

mooiste dag van het jaar krijgen deze kinderen geen ca-

deautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen 

zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich 

soms ziek. Stichting Jarige 

Job helpt deze kinderen door 

het geven van een echte 

verjaardag, want ieder kind 

verdient een verjaardag. De 

sponsorloop zal plaatsvinden 

op woensdag 16 maart, ver-

dere informatie volgt. 

SPONSORLOOP SO 

https://www.kw1c.nl/open-dagen
https://www.superkidz.nl/activiteiten-ouders/weerbaarheidstraining-kind/
https://www.superkidz.nl/activiteiten-ouders/kinderkamp-weerbaarheid-zelfvertrouwen/
https://www.superkidz.nl/activiteiten-ouders/jeugdkamp-zelfvertrouwen-weerbaarheid-veerkracht/
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FEBRUARI 

2022 

Tijdens de kunstbende op 23 februari krijgen 

we dit jaar bij het SO een optreden van een 

echte band: Hippe Gasten. Zij komen optre-

den in de aula van het SO.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

OPTREDEN HIPPE GASTEN  

In het land van de grote woordfabriek kosten woorden handen-

vol geld. De mensen zijn er dan ook zuinig mee. Op sommige 

dagen dwarrelen er woorden door de lucht. Florian heeft er drie 

gevangen met zijn vlindernetje. Die woorden zal hij tegen Siebel-

le zeggen. Maar rijke Oskar probeert Siebelle in te palmen met 

een mond vol dure woorden. Wat zal Siebelle van Florians woor-

den vinden? Bron: www.bol.com.  

 

Het land van de grote woordfabriek is geschreven door Agnès de 

Lestrade Lestrade en Valeria Docampo. Een aanrader voor groep 

1 t/m groep 4.  

BIBLIOTHEEK 

HET LAND VAN DE GROTE  
WOORDFABRIEK  

http://www.bol.com
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FEBRUARI 

2022 

Op vrijdag 11 februari organiseert TOS Centraal het TOS 

Congres. TOS staat voor taalontwikkelingsstoornissen.  

 

Tijdens het TOS Congres wil TOS Centraal ouders, zorg- en 

onderwijsprofessionals voorlichten over TOS. Naast kennis 

over TOS krijgen deelnemers praktische handvatten, die 

de volgende dag al ingezet kunnen worden. Er wordt een 

breed programma geboden, voor alle leeftijdsgroepen.  

 

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 14 

januari hebben we helaas moeten besluiten dat het TOS 

Congres niet live maar online gaat plaatsvinden. Voor 

meer informatie en inschrijving kunt u terecht op 

www.tos-centraal.nl. 

IN DE MEDIA 

TOS CONGRES  

IK MAG IK ZIJN 

SOPHIE VAN BILJOUW 

Ik werk als:  

Docent Engels 

Woonplaats:  

Esch 

Ik woon in huis met:  

Mijn man Marco, mijn twee dochters 

Madelief en Flore, konijn Roos en 

hand Loki 

Hobby’s:  

Basketbal, uit eten, series kijken 

Beste eigenschap:  

Reflecteren 

 

Minder goede eigenschap:  

Mijn zin doordrijven 

Een hekel aan:  

Mensen die niet eerlijk zijn 

Bang voor:  

Ratten 

Mijn favoriete eten: 

Pasta en pizza 

Favoriete muziek:  

Céline Dion 

Favoriete boek:  

Duizend schitterende zonnen 

 

Favoriete film:  

Titanic 

Favoriete website: 

Netflix 

Favoriete plek: 

Thuis 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Bij Zuiderbos kan en mag iedereen 

zichzelf zijn 

http://www.tos-centraal.nl


 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | feb 2022 

FEBRUARI 

2022 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

XAVI VAN VLIJMEN SO5 

Ik woon in huis met:  

Revi, Bibi, mam en pap 

Mijn hobby’s zijn:  

Gamen, tekenen en Furby’s  
Ik kan goed: 

Tekenen, lezen, Furby’s verzorgen 

 

 

 

 

Ik kan minder goed: 

Wachten op morgen 

Ik heb een hekel aan: 

GGGG gesprek 

Lekkerste eten is: 

Chinees, tomatensoep 

Mooie muziek is: 

Furby-mix, kahoot 

 

 

Een mooi boek is: 

Harry Potter deel 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

Een mooie film is: 

Een jongen genaamd kerstmis 

Een fijne plek is: 

Thuis 

Ik vind Zuiderbos: 

Cijfer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

WILLIE VADER VAN XAVI 

U MAG U ZIJN 

Woonplaats: 

‘s-Hertogenbosch 

Ik woon in huis met:  

Mijn vrouw Susan, onze zonen Xavi 
en Revi en onze hond Bibi 
Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Mijn werk, operationeel manager bij 

Somers Totaalonderhoud 

 

Mijn eerste herinnering aan school:  

De carnavalsviering tijdens mijn eer-

ste schooljaar 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

O.a. het Bossche schoolvoetbaltoer-

nooi met groep 8 en de schoolmusi-

cals met groep 7 en 8 

 

Mijn leukste vak op school: 

Geschiedenis en gym 

Van meneen Roel weet ik nog: 

Dat hij gitaar speelde op maandag 

tijdens het kringgesprek, bij een ver-

jaardag en op vrijdagen als afsluiting 

van de week 

Zuiderbos is voor mij: 

Een fijne plek voor Xavi 
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