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VUGHT 

 AGENDA   

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

 25 november Cijferlijsten vmbo-t en havo  

 6 december Studiedag, alle leerlingen vrij  

 7 en 8 december IVIO-examens vmbo-basis/pro  

 16 december Rapporten vmbo-basis/pro  

 23 december Groeimap SO  

 23 december Kerstviering  

 26 december t/m 6 januari Kerstvakantie  

NOVEMBER 
2022 

NIEUWS UIT VUGHT 

PROJECT VSO ILT 
Lucas Buurman: ‘De afgelopen 

zes weken hebben we in het VSO 

ILT aan een kwartet gewerkt. Ik 

heb een geologie-kwartet ge-

maakt. Hierbij heb ik zelf de 

kaarten, het doosje en de hand-

leiding gemaakt. Ik vond het 

superleuk om hieraan te wer-

ken.’ 
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2022 

NIEUWS UIT VUGHT 

Onze samenwerkingspartner Praktijk KLIM 

heeft afgelopen september de visitatie tot TOP

-oefentherapie praktijk afgerond. Ze staan nu 

in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep, 

waardoor ze nu bij de beste oefentherapie 

praktijken van Nederland behoren. Vanuit 

Praktijk KLIM is Jan-Pieter bij ons op school 

werkzaam. Hij begeleidt kinderen met motori-

sche hulpvragen, gericht op de grove, fijne en 

schrijfmotoriek. 

PRAKTIJK KLIM PROJECT VMBO-T 3 
In vmbo-t 3 stond het eerste project van het schooljaar in 

het teken van zorgen voor jezelf en anderen. Gezonde voe-

ding hoort hierbij. Leerlingen hebben in drietallen een 

(quasi-)gezond recept gezocht en een boodschappenlijstje 

gemaakt. Op vrijdag 7 oktober zijn we met z’n allen de keu-

ken in gegaan en hebben we een vijfgangenmenu bereid. 

Het was hard werken en er moest samengewerkt worden. 

Het was een dag vol prikkels en dat was niet voor iedereen 

even prettig. Maar: Iedereen heeft z’n steentje bijgedragen 

en het resultaat mocht er absoluut zijn.  

 

Op dit moment zijn we bezig met het tweede project van 

het schooljaar: financiële zelfredzaamheid.  
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NIEUWS UIT VUGHT 

RAKET SO6 
Siem: ‘Meneer Roel had flessen meegenomen om deze af 

te schieten. Dat was een leuk idee. Verder had hij ook nog 

water en een fietspomp meegenomen. Op het grasveld 

stond het platform met de fles, gevuld met water. We 

gingen heel hard pompen. De flessen schoten heel hoog 

de lucht in. En ik kon de fles eerst niet zien door de zon. 

We probeerden met zijn allen de fles te vangen. Soms is 

dat ook gelukt. Iedereen is aan de beurt gekomen. Het 

was super leuk!’ 

 

Daan: ‘We hebben raketten afgevuurd. En dat was heel 

leuk. Maar er is wel een nadeel, richten is niet slim.’ 

NAAR DE BOER VMBO-T 1 
Tijdens de Dutch Food Week hebben we een educatief 

bezoek gebracht aan melkveehouderij De Waaistap. De 

leerlingen kregen een rondleiding door de boerderij en de 

boer vertelde enthousiast over het werk als boer. Leer-

lingen mochten de kalfjes en koeien aaien en zijn in de 

melkput geweest om te zien waar de koeien gemolken 

worden. Het was een leuke en leerzame dag, waarbij we 

afgesloten hebben met een kruiwagenrace en zelfgemaak-

te yoghurt. 
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NIEUWS UIT VUGHT 

STAGE MAHMOUD VSO P3A 
Wist u dat…  

• Coen Looijmans, stagebegeleider op Zuider-

bos College en leerkracht op de praktijkafde-

ling, geschoren wordt op de stageplek van 

Mahmoud? 

• Mahmoud de Entree-opleiding volgt en dat hij 

stage loopt bij een Barbershop? 

• Mahmoud drie dagdelen stage loopt, om aan 

het einde van het schooljaar 400 stage-uren 

te hebben gemaakt? 

• Mahmoud zijn stage leuk en leerzaam vindt 

KERSTVIERING 
Op vrijdag 23 december vieren we kerst op 

Zuiderbos. Houdt u er alvast rekening mee dat 

u een uitnodiging gaat ontvangen om onze 

kerstviering te bezoeken.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

VUGHT BEWEEGT 
De website Vught Beweegt beweegt je naar al het creatieve, edu-

catieve en sportieve aanbod in de gemeente Vught. Er is aanbod 

voor iedereen tussen 0 en 100 jaar. Ben je op zoek naar een leuke 

activiteit die bij jou past? Dan ben je hier aan het juiste adres. 

ONDERZOEK VMBO 1 EN HAVO 1 
Vanaf september tot nu zijn de leerlingen van vmbo-1 en 

havo/vwo 1 op zoek geweest naar een seriemoordenaar en 

zijn mogelijke 14e slachtoffer. Ze hebben hierbij het Natio-

naal Recherche en Politiekorps geholpen. Door bronnen uit 

de prehistorie te onderzoeken hebben ze informatie gevon-

den over o.a. wie het slachtoffer is en waar zij woont.  

De leerlingen hebben het onderzoek met succes afgerond en 

de dader is net op tijd opgepakt.  

 

Complimenten voor vmbo 1 en havo/vwo 1! 

https://www.vughtbeweegt.nl/doelgroepen
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GRAAG AANDACHT VOOR 

SPECIAL TALENTS 



 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | nov 2022 

NOVEMBER 

2022 

‘Op 30 oktober is de wintertijd ingegaan. Niet iedereen 

staat stil bij hoe vroeg het donker is. Velen stappen op de 

fiets zonder licht en dat is hartstikke gevaarlijk. Zonder licht 

ben je slecht zichtbaar voor anderen en je ziet niet goed 

wat er om je heen gebeurt. Zorg daarom altijd voor werken-

de fietsverlichting. Voor jezelf, maar ook voor de rest van je 

familie.’  

 

Bron: www.brabantgaatvoornul.nl.   

IN DE MEDIA 

AAN in het donker 

Bij de receptie staat een bak met gevonden voor-

werpen. Is uw kind iets kwijt, dan kan het zo-

maar zijn dat het daar ligt. Laat uw kind vooral 

op tijd een kijkje nemen, want wat bij aanvang 

van de kerstvakantie niet is opgehaald, zal naar 

een goed doel gebracht worden.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

GEVONDEN VOORWERPEN 

http://www.brabantgaatvoornul.nl
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IK MAG IK ZIJN 

MELINDA PAPO 

Ik werk als:  

Remedial Teacher (tijdelijk) 

Woonplaats:  

Rosmalen 

Ik woon in huis met:  

Getrouwd, twee kinderen (jongen en 

meisje van 9 en 7 jaar), een rode ka-

ter (Bowie) en twee cavia’s (Freddie 

en Snuitje) 

Hobby’s:  

Hardlopen, wandelen en yoga 

 

 

 

Beste eigenschap:  

Integer en ik kan goed koekjes eten 

Minder goede eigenschap:  

Ik kan slechts één ding tegelijk  

Een hekel aan:  

Oneerlijkheid 

Bang voor:  

Als het zo donker is dat je geen hand 

voor ogen kunt zien 

Favoriete eten:  

Daar kan ik niet uit kiezen; ik vind 

heel veel lekker 

 

 

Favoriete muziek:  

Son Mieux en Pink 

Favoriete film:  

Dangerous Minds 

Favoriete film:  

The Notebook 

Favoriete plek:  

In de zon als die niet op z’n sterkst is 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

De hele fijne, warme sfeer die ik tot 

nu toe heb mogen ervaren 

BIBLIOTHEEK 

Op deze website vindt u de mooiste boeken over gender- en seksuele 

diversiteit.  Van prentenboeken voor kinderen vanaf vier jaar tot en met 

literaire romans voor alle leeftijden. Op de website is ook een overzicht 

te vinden van queerboeken die gelezen mogen worden voor de litera-

tuurlijst.  

QUEERBOEKEN 

‘De kans is groot dat je Confettiregen al eens voorbij hebt zien komen. Nadat Splinter Cha-

bot in een aflevering van De Wereld Draait Door bevlogen vertelde over zijn semi-

autobiografische debuutroman, werd het boek meteen een bestseller. Maandenlang stond 

hij in de bestsellerlijsten en hij kreeg lovende recensies. In dit openhartige boek laat de jon-

ge schrijver zien dat het zelfs met een warme, liefdevolle familie nog erg lastig kan zijn om 

uit te kast te komen. Het boek zal zeker herkenbaar zijn voor iedereen die hetzelfde door-

maakt of heeft doorgemaakt.’  

 

Bron: www.queerboeken.nl.  

  

CONFETTIREGEN 
SPLINTER CHABOT 

IK MAG IK ZIJN 

https://queerboeken.nl/
http://www.queerboeken.nl
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Ik woon in huis met:  

Twee broers en één zus 

Mijn hobby’s zijn:  

(Roof)vissen, frisbeeën, in bomen 

klimmen/naar het bos gaan, gamen 

(als het slecht weer is) 
Ik kan goed: 

Discussies voeren 

 

 

Ik kan minder goed: 

Aan mijn huiswerk beginnen 

Ik heb een hekel aan:  

Huiswerk (daarom is het goed dat 

ik negen VSM-uren heb) 

Mooie muziek is: 

Lewis Capaldi, Dean Lewis, Avicii, 

sommige nummers van Ollie 

Een mooi boek is: 

Oorlogsgeheimen 

Een fijne plek is: 

Het Palingven bij de Kamping 

Ik vind Zuiderbos: 

Een leuke school nu ik niet meer in 

het hoofdgebouw zit. In het hoofd-

gebouw had ik een minder fijne tijd 

en heb ik tot de eerste pauze ge-

spijbeld. 

 

 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

ZJUUL VMBO-T 3 

IN DE WANDELGANGEN 

Boze leerling: ‘Ik meld me af voor deze school, ik neem ontslag!’  

Woonplaats: 

Liempde 

Ik woon in huis met:  

Chantal, Feije en Zjuul. Onze twee 

oudste kinderen wonen inmiddels 

niet meer thuis. 

Onder schooltijd ben ik bezig met: 

Ik ben trainer/coach bij een trai-

ningsbureau. Onder schooltijd geef 

ik trainingen of ben ik bezig met de 

voorbereidingen daarvan. 

 

Mijn eerste herinnering aan school: 

De kleuterklas van juffrouw Winnie 

en mijn groene gymtas met slofjes 

die je over je schoenen aandeed 

tijdens de gymles bij ‘zakdoekje 

leggen’. 

Mijn leukste herinnering aan school: 

Vijfde klas lagere school bij ‘Mister 

Schalkx’; iedere dag was daar feest. 

Later in mijn schoolcarrière op 

werkweek naar Ameland met havo 

4. 

Mijn leukste vak op school:  

Nederlands en geschiedenis 

Zuiderbos is voor mij: 

De school waar Zjuul iedere dag 

naartoe gaat. 

 

 

 

U MAG JIJ ZIJN 

HAROLD VADER VAN ZJUUL 
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