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VUGHT 

 AGENDA   

 26 en 27 mei Hemelvaart  

 30 mei t/m 3 juni Branche-toetsen vmbo basis/pro  

 6 juni Tweede Pinksterdag  

 7 t/m 17 juni Toetsweken SO  

 7 t/m 10 juni JIJ-toetsen VSO  

 17 juni Schoolreisje  

 20 t/m 22 juni Studiedagen, alle leerlingen vrij  

 23 en 24 juni Studiedagen, SO leerlingen vrij  

 8 juli Studiedag, alle leerlingen vrij  

MEI 
2022 

NIEUWS UIT VUGHT 

OPBRENGST SPONSORLOOP SO 
Tijdens de sponsorloop hebben de leerlingen van het SO in totaal  

€ 2 120,- opgehaald; een recordbedrag! Op woensdag 6 april is er 

een ambassadeur van Stichting Jarige Job op Zuiderbos geweest 

om de cheque in ontvangst te nemen. Complimenten, ook na-

mens Stichting Jarige Job, aan alle leerlingen die zich ingezet heb-

ben voor dit goede doel.  
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PROJECTUUR VSO ILT 
De ILT-klas heeft iedere week een pro-

jectuur. Nu hadden we een opdracht 

voor iedereen om een zo hoog mogelijke 

toren te bouwen. Nadat iedereen zijn 

toren gebouwd had, gingen Lieke en een 

klasgenoot ‘los’. Op de foto hieronder 

ziet u het resultaat.  

LES GAMEVERSLAVING VSO 
Victor heeft aan een aantal VSO-klassen een gastles gegeven 

over zijn gameverslaving. Victor heeft niet alleen over zijn ga-

meverslaving verteld, maar ook over zijn pestverleden, de 

scheiding van zijn ouders, suïcidepogingen die hij in het verle-

den gedaan heeft en zijn weg naar herstel. Een heel open ver-

haal, maar ook een heftig verhaal. Met een goed einde: Inmid-

dels gaat het al heel wat jaren goed met Victor.  

EXCURSIE HOTEL VUGHT VMBO 2 
In het kader van loopbaanoriëntatie heeft vmbo 2 een bezoek 

gebracht aan het Van der Valk Hotel in Vught. De leerlingen 

kregen een rondleiding door heel het hotel. Het was een leer-

zame en lekkere ochtend.  
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PRACTICUM NASK1 VMBO-T 3 
Op de maandag na de meivakantie stond er een practicum voor 

vmbo-t 3 op het programma. Al een aantal weken vroegen de 

leerlingen of ze ‘onder stroom’ gezet mogen worden. (De natuur-

kundige term is dat je onder spanning staat en er stroom door je 

heen gaat.) Iedereen ging om de beurt op een isolatiedoos staan 

en hield de Van de Graaff-generator vast. Doordat er elektronen 

door de leerlingen gaan en deze elkaar afstoten, gingen de haren 

uit elkaar staan. Uiteraard heeft iedereen dit geprobeerd en in de 

spiegel naar zichzelf kunnen kijken. Wanneer de bol niet werd 

vastgehouden, was de stroom zichtbaar als bliksemschichtjes 

tussen de twee bollen in (zie foto).   

MAATSCHAPPELIJKE STAGE VSO ILT 
Mirre: ‘Bij het verzorgingstehuis hebben we spelletjes gespeeld 

met ouderen. Dit hebben we gedaan voor projectuur (een les-

uur waarin je verschillende projecten doet). De opdracht was 

een maatschappelijke stage doen. Dus hebben we gekozen om 

naar het verzorgingstehuis te gaan. Ik heb samen met een le-

raar en twee ouderen Rummikub gespeeld. Het was leuker dan 

ik verwacht had, want voordat we gingen vond ik het wel span-

nend. Uiteindelijk was het een leuke ervaring.’  
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KOOLMEESJES SO1 
In SO1 hebben we op de buitenmuur in ons 

vogelkastje een nestje koolmeesjes. We ho-

ren ze heel de dag piepen en vader en moe-

der koolmees hebben het er erg druk mee. 

Het mooie vogelkastje hebben we gekregen 

van Lian Eckhardt.  

NIEUWS UIT VUGHT 

INFORMATIEMIDDAG KWIC EN DE LEIJGRAAF 
Op dinsdag 21 juni 2022 organiseren het Koning Willem I College en ROC De Leijgraaf een informatiemiddag voor middel-

bare scholieren die in september starten met een mbo-opleiding, maar die nog twijfelen over hun studiekeuze. Tussen 

14.00 en 16.00 uur zijn alle locaties van het KWIC en ROC De Leijgraaf geopend.  

KANGOEROEWEDSTRIJD 

Op donderdag 17 maart vond wereldwijd de Kangoeroe-

wedstrijd plaats. Op Zuiderbos namen 29 leerlingen deel 

aan deze wiskundewedstrijd. Inmiddels zijn de prijzen 

binnen. Op de foto ziet u Berend Schäfer uit havo 2b. Hij 

heeft de eerste prijs gewonnen in zijn categorie. Met 

deze uitmuntende prestatie is hij één van de 200 kandi-

daten die mogen deelnemen aan de Junior Wiskunde 

Olympiade voor de eerste twee leerjaren havo/vwo in 

het najaar van 2022 op de Vrije Universiteit Amsterdam.  

GRAAG AANDACHT VOOR 
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Het Zero Waste Atelier is een nieuw initiatief van Plaza Cultura 

voor kinderen, zie onderstaande flyer.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober vindt 

in Koningshof in Veldhoven de Onderwijsbeurs Zuid 

plaats. Op de Onderwijsbeurs vindt u stands van circa 

90 onderwijsinstellingen en bedrijven op mbo-, hbo- 

en universitair niveau. U kunt de data vast noteren in 

uw agenda en aanmelden is al mogelijk via de websi-

te.  

ONDERWIJSBEURS ZUID 

IN DE MEDIA 

Huisarts Rutger Verhoeff en film- en podcastmaker 

Jordi Welschen zijn beiden jarenlang gepest. Zij heb-

ben samen een podcast gemaakt: Het Pestlab. In Het 

Pestlab gaan Verhoeff en Welschen op onderzoek uit 

naar alles wat met pesten te maken heeft. Maar 

vooral hoe je na een pestverleden weer vol goede 

moed en positiviteit in het leven kunt staan. Meer 

informatie over Het Pestlab vind je hier.  

PODCAST HET PESTLAB 

IN DE WANDELGANGEN 

Tijdens een practicum moeten leerlingen meten hoe hoog 

een balletje stuitert.  

Leerling: ‘Karin, moeten de meters in meters gemeten wor-

den?’  

 

Leerling: ‘Wat doe jij raar zeg. Je bent zeker een le-raar? Dat 

je hiervoor do-centjes krijgt, zeg!’ 

 

We hebben plantjes in de klas. Leerlingen moesten hun eigen 

plantje in de meivakantie thuis verzorgen. Na de vakantie 

blijkt één plantje bladluis te hebben.  

Leerling: ‘Maar dat kan helemaal niet. Mijn vader heeft mijn 

plantje verzorgd en hij is kaal.’  

Toetsvraag: Je hebt een zwembad van 3m x 4m. Wat is de 

inhoud van het zwembad?  

Leerling: ‘Dat is kei simpel. Daar hoef je niet eens voor te re-

kenen. Water natuurlijk!’  

 

De taalles gaat over het vinden van de persoonsvorm in een 

zin. Aan het einde van de les vraagt de leerkracht: ‘Dus hoe 

vind je nu de persoonsvorm?’  

Leerling: ‘Tja, saai.’  

ZERO WASTE ATELIER 

https://www.plazacultura.nl/
https://www.onderwijsbeurszuid.nl/nl
https://www.onderwijsbeurszuid.nl/nl
https://rutgerverhoeff.nl/hetpestlab/
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Op dinsdag 19 april was de Landelijke Dag tegen Pesten. In het kader van deze dag werd er in de media extra aandacht 

besteed aan het stoppen van pesten.  

 

In het Algemeen Dagblad van 16 april komen socioloog Gijs Huitsing en pedagoog Daniëlle Schollaart aan het woord. Vol-

gens hen is pesten een groepsproces: Behalve de pester en het slachtoffer spelen ook de meelopers en buitenstaanders 

een rol. Ouders hebben een belangrijke taak wanneer het gaat om de rol die hun kind aanneemt in de groep. Om te voor-

komen dat kinderen meelopers worden, geven Huitsing en Schollaart een aantal tips aan ouders:  

• Bespreek de sfeer. Vraag je kinderen wat respectvol omgaan met elkaar is, bespreek hoe groepsdruk werkt en wat 

ze van roddelen vinden.  

• Praat over gevoelens. Vraag niet alleen wat kinderen op school hebben gedaan, maar vraag ook hoe dat voelde. 

Leer ze om te praten over hun gevoelens. Geef zelf het goede voorbeeld en vertel vaker over hoe jij je voelde tij-

dens bepaalde situaties op het werk.  

• Bagatelliseer niets. Zegt een kind dat er gepest wordt? Neem het serieus. Zeg niet dat iets ‘maar een grapje’ was. 

Als je dat doet, is de kans groot dat het kind er nooit meer over zal praten. 

• Zoek hulp. Schollaart adviseert het boek Superkrachten voor je hoofd van Wouter de Jong, zie Bibliotheek. En ver-

der: Als een kind echt worstelt, is een weerbaarheidstraining een goed idee.  

 

Klik op deze link voor het hele artikel.  

IN DE MEDIA 

LANDELIJKE DAG TEGEN PESTEN  

BIBLIOTHEEK 

Pedagoog Daniëlle Schollaart: ‘In Superkrachten voor je hoofd van Wouter de Jong 

komen thema’s zoals gevoelens, schaamte en onzekerheid voorbij. Zo’n boek kan 

helpen bij het starten van een gesprek.’ (Algemeen Dagblad, 16 april 2022.) 

SUPERKRACHTEN VOOR JE HOOFD 
WOUTER DE JONG 

https://www.ad.nl/gezin/pestkoppen-doen-het-niet-alleen-zo-voorkom-je-dat-jouw-kind-een-meeloper-wordt~a6f9a24c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=afbf93477397715309a0f253d049f30b&auth_rd=1
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IK MAG IK ZIJN 

DANA KHODADADI 

Ik woon in huis met:  

Papa, mama en Janne 

Mijn hobby’s zijn:  

PSV kijken/gaan, F1 kijken, tennissen 
Ik kan goed: 

Tennissen 

Ik kan minder goed: 

Concentreren 

Ik heb een hekel aan: 

Janne (soms) 

Lekkerste eten is: 

Nacho-chips met tomatensaus of zo 

Mooie muziek is: 

Van alles wat 

Een mooi boek is: 

Donald Duck 

Een fijne plek is: 

Thuis 

Ik vind Zuiderbos: 

Fijn 

 

 

 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

JELLE VAN WEERT SO7 

Ik werk als:  

Ik studeer aan de pabo en volg mo-

menteel de minor Gedrag. Ik loop nu 

stage in SO3 

Woonplaats:  

Drunen 

Ik woon in huis met:  

Mijn vader en mijn moeder 

Hobby:  

Ik ga graag naar de sportschool. 

Daarnaast houd ik van gezelligheid, 

zoals een drankje op het terras of 

shoppen met vriendinnen 

 

Beste eigenschap:  

Ik ben erg enthousiast 

Minder goede eigenschap:  

Ik kan erg perfectionistisch zijn 

Een hekel aan:  

Ballonnen 

Bang voor:  

Spinnen 

Favoriete eten:  

Sushi 

Favoriete muziek:  

Liedjes van Adele 

 

 

Favoriete boek:  

Matilda van Roald Dahl 

Favoriete film:  

Nanny McPhee 

Favoriete website:  

www.videoland.nl 

Favoriete plek:  

Op een terrasje in de zon 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Op Zuiderbos mag je fouten maken. 

Door na te denken over je fouten en 

hierover te praten, kun je veel leren. 

Fijn dat dit kan en mag op Zuiderbos. 

JAN-WILLEM VADER VAN JELLE 

U MAG U ZIJN 

Woonplaats: 

Sint-Michielsgestel 

Ik woon in huis met:  

Mijn zoon Jelle, mijn dochter Janne 
en mijn vrouw Claudia 
Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Werken bij Kentalis op de afdeling 

HR 

 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Het buitenspelen op het schoolplein. 

Het liefst voetballen of knikkeren 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

Het groep 8-kamp 

 

 

 

Mijn leukste vak op school: 

Rekenen en gym 

Zuiderbos is voor mij: 

De school die Jelle kan bieden wat 

hij nodig heeft 
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