
 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | okt 2022 

VUGHT 

 AGENDA   

 3 t/m  14 oktober Kinderboekenweek  

 10 t/m 21 oktober OPP-gesprekken  

 20 oktober Schoolfotograaf  

 20 oktober Ouderavond schoolverlaters SO  

 24 t/m 28 oktober Herfstvakantie  

 7 t/m 11 november Toetsweek vmob-t 3 + 4 en havo 4 + 5  

 9 november Nationaal schoolontbijt SO  

 15 november Ouderavond vmbo-t 3  

 23 en 24 november Oriënterende beroepsstage vmbo-t 3 en havo 3  

 25 november Cijferlijsten  

OKTOBER 
2022 

NIEUWS UIT VUGHT 

DINER HAVO 5 
Op dinsdagavond 5 juli waren de eindexamen-

kandidaten van havo 5 uitgenodigd voor een 

diner, verzorgd door de leerkrachten. Dit om 

op een passende wijze het schooljaar geza-

menlijk af te sluiten, voor de stress van de 

mondelinge examens. Koos en Tom hebben 

een mooi menu samengesteld en bereid voor 

de leerlingen. De rest van de leerkrachten 

zorgde voor de bediening, de afwas en de 

drankjes. Tussendoor was er nog een Kahoot 

met enkele feitjes over de leerkrachten. Het 

was een enorm succes en iedereen heeft ge-

noten. Fijn dat dit na twee coronajaren weer 

mogelijk was.  
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Op vrijdag hebben onze vmbo- en een aantal havoklassen project op het rooster staan. Tijdens project komen vaardighe-

den aan bod die leerlingen nodig hebben op het mbo en wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie.  

 

In vmbo-t 3 staat project op dit moment in het teken van het thema zorgen voor jezelf en anderen. Leerlingen hebben on-

der meer collage’s gemaakt over zichzelf, bruggen gebouwd van bamboe en EHBO-les gehad. Er zijn twee verpleegkunde-

studenten in de klas geweest om te vertellen over hun opleiding en we hebben samen met oud-leerling Eamon, inmiddels 

kok, een gezonde pastasalade gemaakt. 

 

Vmbo-t 4 is het schooljaar begonnen met het thema duurzaamheid en technologie. Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen 

mogen ervaren hoe het is om hun eigen droomwereld te creëren. Ze zijn eerst aan de slag gegaan met het ontwerpen en 

programmeren van hun droomwereld en daarna hebben ze hun droomwereld met een virtual reality-bril bekeken. Ze 

mochten ook elkaars werk bewonderen.  

PROJECT VMBO EN HAVO 

Na een prima start gehad te hebben in de teamkamer zijn we afge-

lopen week overgegaan naar ons nieuwe lokaal. Collega’s blij dat 

ze weer kunnen pauzeren in de teamkamer en de leerlingen en 

docenten blij dat ze een fijn, ruim lokaal ter beschikking hebben. 

De meeste stages zijn opgestart. Voor een enkele leerling zijn we 

nog zoekende naar een stageplaats. De leerlingen moesten even 

wennen aan de twee theoriedagen waarbij veel nieuwe dingen aan 

bod komen, zoals het opstarten van het profiel en het bijhouden 

van stage-uren. Komende periode gaan we kennis maken met de 

docenten van het Koning Willem I College en voorbereiden op de 

eerste toetsing. Wij wensen de leerlingen een fijn schooljaar toe.  

START SCHOOLJAAR VSO P3 
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PRACTICUM HAVO 5 
Om de BINAS goed te leren kennen, stond er in havo 5 

een BINAS-bingo op de planning. De docent stelt de 

vraag, de leerling zoekt het antwoord op in de BINAS en 

kruist het af op de bingo-kaart indien het antwoord erop 

staat. Leuk om zo eens een keer op een andere manier 

met de stof bezig te zijn. 

GASTLES SO7  
Op maandagmorgen 26 september begonnen we de och-

tend in SO7 anders dan we gewend zijn. We hadden name-

lijk een klinisch neuropsycholoog op bezoek in de klas. Niki 

van der Sterren, de moeder van onze leerling Wes, kwam 

vertellen over haar werk. Ze legde ons uit hoe ons brein 

werkt, welke functies het brein heeft en beantwoordde de 

talloze vragen van onze leerlingen. Wat een leuke start van 

de week!  
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SLINGERS SO 
Tijdens de ouderavond hebben we welkom-slingers gemaakt 

in de verschillende talen van onze SO-leerlingen.  

EXCURSIE BIJENVERENIGING SO4 
SO4 heeft op woensdag 28 september een uitstapje ge-

maakt naar Bijenvereniging Ambrosius in Boxtel. Hier 

hebben de leerlingen alles geleerd over het leven van de 

bij. De honing mochten we proeven en de leerlingen die 

het durfden, mochten als echte imkers tussen de bijen 

lopen.  

OPENING NOODGEBOUW VSO P3 EN VSO ILT 
Op woensdag 29 september is het nieuwe noodgebouw voor VSO P3 en VSO ILT officieel in 

gebruik genomen met een kleine ceremonie. Het idee om de opening een officieel tintje te 

geven kwam van een leerling van het ILT. Samen met leerkrachten en in het kader van project 

werd om 11.30 uur het lintje doorgeknipt door Els. De opening was erg geslaagd en goed ge-

organiseerd door onze leerling. Alle lof daarvoor.  
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OPEN DAGEN  
MBO EN HBO 
De komende tijd staan er op veel mbo’s en hbo’s 

open dagen op de planning. Een overzicht van 

open dagen op mbo’s vindt u hier. Voor een over-

zicht van open dagen van hbo’s kunt u hier klik-

ken.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

ORIËNTERENDE BEROEPSSTAGE  
VMBO-T 3 EN HAVO 3 
Op 23 en 24 november en op 8 en 9 maart gaan onze vmbo-t 3- en 

havo 3-leerlingen op oriënterende beroepsstage. Het is de bedoe-

ling dat leerlingen, met hulp van ouders en school, een stage-

plaats zoeken binnen hun interessegebied. Voornaamste doel van 

de stage is ervaren hoe het is om op een bepaalde plek te werken, 

zodat leerlingen een beter beeld krijgen van wat wel/niet bij hen 

past. Dit met het oog op vervolgonderwijs en de maatschappij 

buiten Zuiderbos.  

VRIJWILLIG, MAAR HEEL WELKOM! 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
De vrijwillige financiële ouderbijdrage voor de eerste helft van dit schooljaar is vastgesteld op € 20,00. Is deze ouderbijdrage 

aan uw aandacht ontschoten en wilt u wel graag bijdragen aan onze activiteiten? Dan kunt u het bedrag overmaken door het 

scannen van onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon. 

 

 

 

 

U kunt uw bijdrage ook contant meegeven aan uw zoon/dochter of overmaken op NL12 INGB 0005 5216 26 t.n.v. Stichting Zui-

derbos o.v.v. ouderbijdrage, plaats van de school + de naam van uw kind(eren). 

UITNODIGING PUBLIEKSLEZING 

Bijna 1 op de 2 mensen krijgt in zijn leven te maken met psy-

chische klachten. En loopt hierdoor vast. Autisme, ADHD, een 

burn-out, depressie of eenzaamheid. Wat betekent dat voor 

je leven? Om de zorg voor mensen met psychische klachten 

te verbeteren doet Reinier van Arkel (RvA) onderzoek. Op 10 

oktober vertellen de drie hoogleraren van RvA over hun on-

derzoek en over de bijdrage van dit onderzoek aan de zorg voor mensen met psychische klachten. Het volledige programma 

leest u in deze uitnodiging.  

https://www.kiesmbo.nl/open-dagen
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
https://www.reiniervanarkel.nl/media/rtf/drieluiklezinghoogleraren-uitnodiging%20publiekslezing%2010%20okt%20DEF.pdf
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Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met ie-

mand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind 

of bij ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij. Op de website vindt u infor-

matie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk 

is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, 

voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. U vindt er ook uitleg 

van begrippen en handige links. En wilt u een vraag stellen? Dan kunt u 

contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij. 

IN DE MEDIA 

De middelbare school is hard werken en daar heeft uw puber gezond eten en drinken voor nodig. Maar hoeveel en wat? 

Het Voedingscentrum geeft vijf tips voor thuis. 

 

1. Neem de tijd voor ontbijt. Ontbijt samen aan tafel, ook op schooldagen. Zo laat u zien dat u ook gewoon ontbijt en 

er even de tijd voor neemt.  

2. Maak van thuis een gezonde haven. Verleid uw kind met gezonde keuzes. Zet een fruitschaal op tafel, las een vast 

fruitmomentje in en geef bij lekkere trek eens wat snackgroente. Eet de maaltijden gezellig aan tafel en beperk het 

aantal afleidingen.  

3. Geef boterhammen mee naar school. Bespreek eens wat uw puber heeft gegeten op een schooldag en leg uit wat de 

voordelen zijn van gezond kiezen.  

4. Houd zelf maat met snoep. Roep niet voortdurend dat snoep en snacks slecht zijn, maar laat zien dat het oké is zo-

lang je er niet te veel van eet. Gebruik snoep niet als beloning en houd niet voor straf een snack achter. 

5. Neem water als standaard. Het lichaam van uw kind heeft iedere dag zo’n 1,5 tot 2 liter vocht nodig. Water en thee 

zonder suiker zijn perfect en ook melk telt mee. In sap en frisdrank zit te veel suiker. Geef het goede voorbeeld en 

drink zelf ook water.  

 

Bron: www.voedingscentrum.nl.  

 

De folder Lekker in je lijf gaat over gezonde voeding en is bedoeld voor pubers. Voor de folder kunt u op de link klikken. U 

vindt de folder onderaan de pagina.  

GEZOND ETEN VOOR PUBERS 

OUDER– EN JEUGDSTEUNPUNT DE MEIERIJ 

https://www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl/
http://www.voedingscentrum.nl
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/pubers/gezond-eten-en-gewicht.aspx
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BIBLIOTHEEK 

Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-

ga-groen! Een perfecte tijd om extra bezig te zijn 

met boeken én met alles wat de natuur te bieden 

heeft. Kijk snel op de website en ontdek welke 

(voor)leesboeken we graag in het zonnetje 

zetten. 

 

Bron: www.kinderboeken.nl.  

KINDERBOEKENWEEK 

IK MAG IK ZIJN 

ESTHER VAN GRINSVEN 

Ik werk als:  

Leraar VSO P1 

Woonplaats:  

Den Bosch 

Ik woon in huis met:  

Dustin 

Hobby’s:  

Rondreisjes bedenken en maken, 

dagtrips in Nederland, terrasjes pak-

ken, uit eten gaan, koffie en wijn 

drinken met familie en vrienden, fes-

tivals, nagel– en wimperstyling, 

schrijven, skeeleren, wandelen en 

cardio in de sportschool 

Beste eigenschap:  

Engelengeduld 

Minder goede eigenschap:  

Ik kan teleurstelling en boosheid 

slecht uiten 

Een hekel aan:  

Negativiteit 

Bang voor:  

Muizen 

Favoriete eten:  

Italiaans 

Favoriete muziek:  

Ed Sheeran, Jason Mraz, Ludovicio 

Einaudi 

Favoriete boek:  

Master your mindset 

Favoriete film:  

The Notebook 

Favoriete website:  

www.booking.com 

Favoriete plek:  

In het groen en aan zee 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

De goede, fijne en ongedwongen 

sfeer onder de leerkrachten. Maar 

zeker ook ieders zichtbare passie voor 

het werken met de leukste kinderen. 

https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022/?gclid=EAIaIQobChMInuSk0pbB-gIV6ZBoCR1xkQPXEAAYASAAEgL0FPD_BwE
http://www.kinderboeken.nl
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Ik woon in huis met:  

Mijn vader Celmir en moeder Po-

lenka 

Mijn hobby’s zijn:  

Kickboksen, gamen en free runnen 
Ik kan goed: 

Free runnen en ik ben goed in an-

dere sporten 

 

Ik kan minder goed: 

Tennissen 

Ik heb een hekel aan:  

Kinderen die heeeel druk zijn en die 

opscheppen 

Lekkerste eten is: 

KFC 

Mooie muziek is: 

Phonk muziekjes 

Een mooi boek is: 

Historische oorlogsboeken 

Favoriete website is: 

www.youtube.com 

Een fijne plek is: 

Thuis en bij mijn beste vriend 

Ik vind Zuiderbos: 

Leuk! 

 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

ROMAN HEKMAN SO3 

IN DE WANDELGANGEN 

Juf: ‘Hoe gaat het met je zusjes Kia en Lia?’  
Leerling: ‘Mijn zusjes heten Lia en Tia. Kia is de auto van mijn vader.’   
 
Leerling: ‘Juf, weet je dat ik een heel bekende achternaam heb?’  
Juf: ‘O ja? Wat is dan jouw achternaam?’  
Leerling: ‘Dezelfde als mijn vader!’ 
 
Leraar: 'En, hoe verloopt de samenwerking hier?'  
Leerling: 'Tja. M. heeft veel aansturing nodig, merk ik. Maar dat kan ik hem wel bieden.' 
 
Leerling: ‘Meester, waarom krijgen wij een bom in de klas?’ 



 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | okt 2022 

COLOFON & ADRESSEN 
 

Deze nieuwsbrief zal zes keer per jaar verschijnen 

 

Redactie: 

Daniëlle Govers 

Jolien van der Heijden 

Selma Berkel 

Jeske van Driel 

Lotte Swinkels 

Eva Kloosterman 

Fransje van den Hoven 

 

Vormgeving: 

Marly Jansen 

 

Opmerkingen/suggesties graag mailen 

naar info@zuiderbos.nl met als 

onderwerp: ‘nieuwsbrief Zuiderbos’. 

 

Zuiderbos 

Postbus 2214 

5260CE Vught 

telefoon: 073-6847060 

 

Bestuurder: 

Liesbeth van den Oever 

 

Vught 

Carillonlaan 3 

5261LT Vught 

 

directeur: 

Els van Rosmalen 

 

Veldhoven 

Platanenlaan 26b 

5507 MD Veldhoven 

 

Helmond 

Brevierpad 34 

5709 AD Helmond 

 

www.zuiderbos.nl 

info@zuiderbos.nl 


