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 AGENDA   

 8 april Rapporten SO + vmbo-basis/pro  

 15 april Studiedag, alle leerlingen vrij  

 18 april Tweede Paasdag  

 20 en 21 april Centrale eindtoets groep 8  

 22 april Cijferlijsten vmbo-t + havo  

 25 april t/m 6 mei Meivakantie  

 9 t/m 25 mei Staatsexamens vmbo-t + havo  

 17 t/m 19 mei IVIO-examens vmbo-basis/pro  

 26 en 27 mei Hemelvaart  

APRIL 
2022 

NIEUWS UIT VUGHT 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE VSO 
Een groep leerlingen uit vmbo 1 en 2 is in het kader van de maatschappelij-

ke stage gaan helpen op Mariaoord in Rosmalen. Een aantal leerlingen 

heeft eten en drinken bezorgd bij de bewoners van het zorgcentrum. Ande-

re leerlingen hebben geholpen in het restaurant van Mariaoord. Het was 

een leuke en leerzame maatschappelijke stage.  
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SEKSUELE DIVERSITEIT/GENDERIDENTITEIT VMBO-T3 

Daan en Ruud van PowerPride hebben een gastles verzorgd in vmbo-t3. Zij hebben 

wat theoretische uitleg gegeven, maar vooral verteld over hun eigen ervaringen. 

Daarnaast was er volop ruimte voor vragen van leerlingen. De leerlingen toonden 

interesse en respect en Daan en Ruud waren open een eerlijk. Hierdoor werd het een 

fijne en leerzame gastles.  

KONING QUAST SO4 
Trevor, Senna en Sven zijn op 15 maart bij de tentoonstelling van Koning Quast ge-

weest. Naar aanleiding van hun bezoek aan de tentoonstelling schrijven zij: ‘Het was 

heel leuk bij u we vonden het leukste bij de schilderijen. We hebben naar een verhaal 

geluisterd dat vonden we ook leuk. Het kaartje schrijven bij de kamer van de schilde-

rijen was ook leuk. Bij de kapel in de kamer van de pastoor was het mooi. Verhaal din-

gen voelen was leuk.’ 

JONGERENCONGRES ALL-INCLUSIVE 
Ize en Anne (havo 3): ‘Op 31 maart zijn wij naar het jongerencongres over inclusiviteit op scholen geweest. Het werd 

georganiseerd door de Meierij (samenwerkingsverband) en JongPIT. De dag had als doel de mening van leerlingen te 

krijgen over de vraag hoe scholen het onderwijs kunnen verbeteren om ook leerlingen met bijvoorbeeld een beperking 

beter te kunnen betrekken. Hiervoor hebben we naar verhalen van andere mensen geluisterd die hiermee te maken 

hebben, maar konden wij ook onze eigen ervaringen laten horen. Er werden vragen aan de leerlingen gesteld, bijvoor-

beeld over wat nu de ideale school is. Wij vonden het een mooie ervaring om mee te praten over hoe andere scholen te 

werk gaan en om met andere leerlingen te brainstormen over verbeteringen in het onderwijs.’  
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KANGOEROEWEDSTRIJD 
Op donderdag 17 maart vond wereldwijd de Kangoeroe-

wedstrijd plaats. Op Zuiderbos namen 29 leerlingen deel 

aan de wiskundewedstrijd. Ondanks dat de wedstrijd 

voor het eerst geheel digitaal plaatsvond, is de dag vlek-

keloos verlopen. Half april worden de antwoorden vrij-

gegeven en begin mei horen we of onze leerlingen we-

derom in de prijzen gevallen zijn.  

PRACTICUM GEDRAG VMBO-T4 
Bij biologie is vmbo-t4 bezig geweest met het thema 

gedrag. In het kader van dit thema zijn we naar de die-

renweide gegaan voor een gedragsonderzoek. Lana 

maakte deze foto van een prachtige witte pauw.  

PAASEIEREN ZOEKEN VMBO-T3 
Het was even zoeken voor de leerlingen van vmbo-t3, maar uiteindelijk zijn ze allemaal gevonden: de paaseieren. Afgelo-

pen vrijdag waren er in de aula paaseieren verstopt. Alle paaseieren waren voorzien van een QR-code. Na het scannen van 

de code verscheen een definitie van een economisch begrip op hun telefoontoestel. De leerlingen moesten hier vervolgens 

het juiste begrip aan koppelen en het begrip invullen op een antwoordformulier. Alle eerste letters van de gevonden be-

grippen vormden een code.   

 

De dames uit de klas wisten als eerste acht paaseieren te verzamelen, hadden de juiste begrippen ingevuld en wisten hier-

mee de code te achterhalen. Met z’n drieën wonnen ze hiermee een grote chocoladehaas. Een prima voorbereiding op de 

naderende toetsweek. 
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PILOT (HOOG)BEGAAFDHEID 
Sinds enkele weken is er bij Zuiderbos een pilotgroep (hoog)begaafdheid gestart. Hiervoor is een aantal leerlingen geselec-

teerd uit de bovenbouw van het SO en de onderbouw van het VSO om mee te doen. Onlangs zijn ze gestart met de eerste 

opdracht: ontwerp jouw ideale school. Hierbij mogen de leerlingen helemaal hun creativiteit kwijt in wat zij graag zouden 

zien: grote of kleine ruimtes, veel ruimte voor sport en ontspanning, of misschien zelfs een glijbaan om van de hoogste naar 

de laagste verdieping te gaan. De eerste ideeën zijn al ontstaan en worden uitgewerkt in tekeningen, digitale ontwerpspel-

len en zelfs lego. Wij zijn erg benieuwd naar wat er uiteindelijk ontstaat. Wie weet kan er hiermee meteen wat inspiratie 

worden opgedaan voor de nieuwbouw van Zuiderbos. 

NIEUWS UIT VUGHT 

VOORSTELLING ERIK VAN OS SO4 
SO4 is naar een voorstelling van Erik van Os geweest. Bij binnenkomst kregen 

de leerlingen een banaan en daar deden ze tijdens de voorstelling verschillen-

de beweegopdrachten mee. Erik maakte muziek, las voor uit boeken en vertel-

de gedichten.  

 

Trevor: ‘Leuke voorstelling, ook leuke verhalen, gedichten en voorleesboeken. 

Het was leuk.’  

 

Sven, Basel, Senna en Trevor hebben een tekening gemaakt/tekstje geschre-

ven naar aanleiding van de voorstelling.  
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Maartje van Venrooij: ‘Op vrijdag 11 maart heb ik samen met de leerlingen van vmbo-t3 en de leerkrachten gesproken over 

keuzes maken terwijl je zo jong bent. Kijken welke handvaten je zou kunnen gebruiken om dit voor jezelf makkelijker te maken. 

En weten dat soms niet de juiste keuzes maken achteraf ook heel leerzaam kan zijn voor je eigen ontwikkeling. Bij de vraag 

Hoeveel beroepen zijn er bij je bekend en welke nog niet? wisten de leerlingen naar aanleiding van de presentatie uit te leggen 

wat er bij een bepaald beroep belangrijk is. En de mooie spreuken van Loesje waren hier zeker van toepassing: ‘Ik wil niet we-

ten wat ik later word, ik wil weten wie ik nu ben’ en ‘Wat je nu niet kiest kun je altijd later nog worden’. Uiteindelijk je eigen 

koers uitzetten door je kennis van elkaar met elkaar te delen. Je karaktereigenschappen die jou zo uniek maken als persoon. 

Onze gedachte bij Zuiderbos: Ik mag ik en jij mag jij zijn. Onderstaande talentenboom konden de leerlingen invullen voor zich-

zelf.  

 
Bedankt leerlingen van vmbo-t3 voor jullie luisterend oor en jullie spontane meningen die we met elkaar konden delen.’  

NIEUWS UIT VUGHT 

BEROEPSORIËNTATIE VMBO-T3 

Op woensdag 16 maart vond de sponsorloop plaats. De 

leerlingen hebben maar liefst € 2.121 verdiend voor 

Stichting Jarige Job. Het bedrag is op woensdag 6 april 

aan Stichting Jarige Job overhandigd.  

SPONSORLOOP SO 
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De leerlingen van havo 3 hebben tijdens het practicum 

biologie inktvissen ontleed. 

NIEUWS UIT VUGHT 

PRACTICUM INKTVIS HAVO 3  

IN DE MEDIA 

Toen het nieuws over het conflict in Oekraïne bekend werd, 

leidde dat bij mensen over de hele wereld tot gevoelens van 

angst, verdriet en boosheid. Ook bij kinderen. Op de website 

van Unicef vindt u een aantal tips voor gesprekken met uw 

kind over het conflict in Oekraïne.  

CONFLICT OEKRAÏNE 

GRAAG AANDACHT VOOR 

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 aan-

vang van de meivakantie niet is 

opgehaald, zal naar een goed 

doel gebracht worden.  

GEVONDEN VOORWERPEN 

Autisme wordt bij vrouwen vaak minder goed herkend dan bij 

mannen. Mandy Verleijsdonk (34 jaar) kreeg na jaren van 

klachten, onderzoek en therapie de diagnose op haar 27ste. Op 

www.mandyverleijsdonk.nl 

blogt ze over haar eigen erva-

ringen met autisme. Op 

www.autisme-bij-vrouwen.nl 

verzamelt ze informatie over 

het onderwerp en wijst ze de 

weg naar lotgenotencontact.  

 

 

 

 

(Bron: CZ Magazine 01/22.)  

AUTISME BIJ VROUWEN 

https://www.unicef.nl/blogs-en-vlogs/hoe-praat-je-met-kinderen-over-het-conflict-in-oekraine
https://www.unicef.nl/blogs-en-vlogs/hoe-praat-je-met-kinderen-over-het-conflict-in-oekraine
http://www.mandyverleijsdonk.nl
http://www.autisme-bij-vrouwen.nl
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The fault in our stars is te lezen voor de literatuurlijst 

Engels van zowel vmbo-t als havo. Het boek gaat over 

twee kankerpatiënten; de tieners Hazel en Gus. Hazel 

en Gus houden beiden van boeken en lezen. Met na-

me het boek An Imperial Affliction van Peter van Hou-

ten is favoriet. Hazel en Gus gaan samen op reis om 

Peter van Houten te ontmoeten. Tijdens deze reis 

krijgt hun leven een wending die zij niet van tevoren 

hadden kunnen bedenken…  

 

The fault in our stars is een roman waarbij liefde, ver-

driet, kracht en verlies centraal staan. Het boek is 

hartverwarmend en verscheurend tegelijk. 

BIBLIOTHEEK 

THE FAULT IN OUR STARS 
JOHN GREEN 

FC DEN BOSCH VOETBALCLINICS 

GRAAG AANDACHT VOOR 

In de meivakantie, op maandag 2 en dinsdag 3 mei, 

organiseert Voetbalsupport weer voetbalclinics in het 

stadion van FC Den Bosch. Een unieke kans voor alle 

fanatieke voetballers om een middag te trainen bij de 

mooiste club van Nederland. U kunt uw kind hier in-

schrijven voor de voetbalclinic.  

DATUM SCHOOLREISJE 

GRAAG AANDACHT VOOR 

Het schoolreisje was gepland op vrijdag 22 april. De 

Efteling is op die dag al volgeboekt. Daarom hebben 

we het schoolreisje verplaatst naar vrijdag 17 juni. 

Vrijdag 22 april wordt een gewone lesdag.  

 

Iedereen is hier reeds over geïnformeerd. 

https://www.voetbalsupport.nl/voetbalclinics/
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IK MAG IK ZIJN 

MIEKE ROELES 

Ik woon in huis met:  

Papa, mama en mijn zus 

Mijn hobby’s zijn:  

Buitenspelen 
Ik kan goed: 

Werken 

Ik kan minder goed: 

X 

 

 

Ik heb een hekel aan: 

Thuisonderwijs 

Lekkerste eten is: 

Friet 

Mooie muziek is: 

Horror 

Een mooi boek is: 

Het leven van een loser 

 

 

Een mooie film is: 

Tom en Jerry 

Favoriete website: 

www.bol.com 

Een fijne plek is: 

Zuiderbos 

Ik vind Zuiderbos: 

Leuk 

 

 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

TREVOR VAN GRINSVEN SO4 

Ik werk als:  

Leraar 

Woonplaats:  

Den Bosch 

Ik woon in huis met:  

Mijn vriend Frank en twee kinderen 

Carice en Pieter 

Hobby:  

Accordeon spelen 

Beste eigenschap:  

Behulpzaam 

 

 

Minder goede eigenschap:  

Niet snel tevreden 

Een hekel aan:  

Rommel 

Bang voor:  

Kleine ruimtes  

Favoriete eten:  

Boeuf Bourguigon 

Favoriete muziek:  

Muse, Coldplay, the Beatles, Yann 

Tiersen en nog veel meer 

 

 

Favoriete boek:  

Sapiens 

Favoriete film:  

Pan’s Labyrinth 

Favoriete website:  

www.zalando.nl 

Favoriete plek:  

Isle of Skye in Schotland  

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Iedereen is verschillend, maar toch 

gelijk. Dit geldt zowel voor leraren 

als voor leerlingen 

JOHAN VADER VAN TREVOR 

U MAG U ZIJN 

Woonplaats: 

Den Bosch 

Ik woon in huis met:  

Brigitte, Noa (dochter), Trevor, Hazel 
(hond) 
Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Timmeren 

 

 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Spelen op de kleuterschool 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

Excursies 

 

 

 

 

Mijn leukste vak op school: 

Handenarbeid 

Zuiderbos is voor mij: 

De perfecte school waar het kind 

zichzelf mag en kan zijn 

http://www.zalando.nl


 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | april 2022 

APRIL 

2022 

IN DE WANDELGANGEN 

Leerling: 'Als ik niets te doen heb, ga ik altijd oefeningen doen voor mijn voorarmen.' (In plaats van onderarmen.) 

 

Leraar: ‘Wie weet wat Valentijn is?’  

Leerling (zes jaar): ‘Ik, juf. Dat is Vadertijn, dan maak je iets voor je vader.’ 

 

Leerlingen moeten een presentatie geven over een mbo-opleiding waarin ze geïnteresseerd zijn.  

Leerling (tijdens haar presentatie): ‘Ik heb voorkeur voor BOL, omdat ik het niet zo op werken heb.’ 

 

Leerling: 'Wie patrouilleert er in de pauze?' (In plaats van surveilleert.) 

 

Leerling: 'Wat voor dag is dinsdag 12 april?' 

 

Sinds kort hebben we een aquarium in de klas. Een van de leerlingen is enorm betrokken bij de verzorging van de vissen. 

Hij vraagt in zijn enthousiasme: ‘Mag ik de vissen water geven?’  
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