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VUGHT 

 AGENDA   

 23 december Groeimap SO  

 23 december Kerstviering  

 26 december t/m 6 januari Kerstvakantie  

 16 t/m 20 januari JIJ-toetsen VSO  

 23 t/m 27 januari Toetsweek 3 en 4 vmbo-t + 4 en 5 havo  

 25 januari Voorleesontbijt SO  

 7 t/m 9 februari IVIO-examens vmbo basis/pro  

 10 februari Cijferlijsten vmbo + havo  

 14 februari Studiedag, alle leerlingen vrij  

 16 februari Kunstbende SO  

 20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie  

DECEMBER 
2022 

NIEUWS UIT VUGHT 

PAARSE VRIJDAG 
Op vrijdag 9 december was het Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een landelij-

ke actiedag waarop scholieren hun steun voor sekse-, gender- en seksuele 

diversiteit betuigen, onder meer door paars te dragen. Op Zuiderbos werd op 

alle afdelingen aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Er werd geflyerd, er 

werden paarse vlaggetjes en regenboogvlaggen opgehangen, paarse cup-

cakes gebakken en armbandjes en Paarse Vrijdagkranten uitgedeeld. Veel 

leerlingen en personeelsleden kwamen in het paars naar school.  
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Afgelopen periode is er gewerkt aan het toetsmo-

ment plannen en organiseren. Leerlingen bereidden 

een test voor, voerden deze uit en rondden deze af. 

Er zijn heerlijke dingen getest zoals noedels, choco-

lade, chips en verschillende drankjes. Alle leerlingen 

hebben voldoende gescoord. 

Ook is het Koning Willem I College op Zuiderbos de 

nulmeting rekenen komen afnemen en zijn er JIJ-

toetsen afgenomen voor Nederlands. Leerlingen 

tonen hiermee een eventuele groei aan en ze wor-

den voorbereid op het 2F examen dat in februari 

plaats gaat vinden op het Koning Willem I College.    

TOETSMOMENT VSO P3 HULPSINT 
Zoals jullie mogelijk al weten, is er niet alleen in het onder-

wijs sprake van een personeelstekort. Zelfs sint blijkt hier 

last van te hebben. Gelukkig kon hij deze professionele vak-

man vinden, die het klusje op Zuiderbos kon klaren. De sint 

en ook alle medewerkers van Zuiderbos zijn tevreden met 

het leuke en lekkere resultaat. 

TOETSMOMENT VSO P3 
VSO2a en 2b hebben bij biologie een practicum gehad over het hart. Erg interes-
sant om zo'n hart van dichtbij te zien. En natuurlijk om het te voelen. 
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JUBILARISSEN 
Onze medewerkers Yvonne Bouweriks en Beppy de Groot zitten allebei 25 jaar in het onderwijs. Onderstaand beant-
woorden zij enkele vragen.  

 
Beppy, hoe lang werk je al op Zuiderbos? Ik ben terug van weggeweest, 
ik heb eerder ongeveer achtenhalf jaar op de Zwengel gewerkt en werk 
nu een half jaar op Zuiderbos. 
 
Wat is je leukste herinnering aan je werk in het onderwijs? De groei van 
kinderen, waarbij ook ruimte is voor leuke activiteiten zoals een praatje 
na school, kamp, grapjes maken. En het samenwerken en optrekken 
met collega's. 
 
Wat maakt het werken op Zuiderbos leuk? Dat je als collega's op Zui-
derbos ook mag zijn wie je bent. De waardering onderling en de samen-
werking waarin alles vrij staat om te vragen, iedereen meedenkt en oog 
heeft voor elkaar. 
 
Wat zou je tegen mensen zeggen, die erover nadenken om in het on-

derwijs te gaan werken? Ga met een open blik het contact met leerling en ouders aan, leg je vooronderstellingen aan de 
kant en dan is er (op den duur) groei mogelijk. 
 
Yvonne, hoe lang werk je al op Zuiderbos? Bijna 25 jaar. 
 
Wat is je leukste herinnering aan je werk in het onderwijs? Na jaren oud-
leerlingen tegenkomen, herkend worden en zien dat het goed met ze gaat. 
 
Wat maakt het werken op Zuiderbos leuk? Ik mag werken met de leukste 
leerlingen. Het verveelt geen dag. Geen half uur is hetzelfde. 
 
Wat zou je tegen mensen zeggen die erover nadenken om in het onderwijs 
te gaan werken? Zeker doen! 

PRACTICUM RADIOACTIVITEIT HAVO 5 
Bij natuurkunde is havo 5 bezig met het hoofdstuk radioactiviteit. 

Omdat we natuurlijk niet met echte straling werken, hebben we dit 

nagebootst met M&M's. Een erg lekker practicum, want na gebruik 

moest je de snoepjes met de M aan de bovenkant weg doen. En 

om je niet te vergissen, kun je die het beste opeten. Alles voor de 

wetenschap.  
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PROJECT VMBO-T 3 
‘Financiële zelfredzaamheid’, dat was voor vijf weken de invulling van de projecturen op vrijdag in vmbo-t 3. Met als doel 

dat de leerlingen zich meer bewust worden van geldzaken en daarbij weloverwogen financiële keuzes maken. 

 

In de eerste week zijn we gestart met het bespreekbaar maken van geldzaken, het bedenken van een spaardoel en het 

opstellen van een spaarplan. Vervolgens zijn de leerlingen in tweetallen aan de slag gegaan met het plannen van een za-

kenreis, waarbij ze zich aan een budget moesten houden en dus keuzes moesten maken. 

 

In de tweede week maakten de leerlingen kennis met diverse vormen 

van geld en geldcriminaliteit. Leerlingen leerden meer over geldezels 

en een gastspreker heeft ons meegenomen in zijn ervaringen met 

schulden en hoe snel deze kunnen ontstaan. Deze projectmiddag werd 

afgesloten met een escapekist, waarin een belastingmap zat die de 

leerlingen in groepjes moesten kraken. Om de code te kraken kregen 

de leerlingen verschillende opdrachten. 

 

 

 

Tijdens de derde projectles stonden invloeden centraal die aankopen 

stimuleren. Leerlingen gingen in groepjes aan de slag met het maken van 

een commercieel reclamefilmpje. Voordat ze aan de slag konden met het 

opnemen van het filmpje hebben ze eerst hun idee uitgewerkt in een 

storyboard en een script geschreven. 

 

Op de vierde projectdag stond een bezoek aan het Belasting- en Douane-

museum in Rotterdam op het programma. Hier hebben leerlingen ken-

nisgemaakt met de geschiedenis van het heffen van belastingen en op 

welke slinkse wijzen producten Nederland in werden (en worden) ge-

smokkeld. 

 

In de laatste week hebben we bespro-

ken wat er geregeld moet worden op 

financieel gebied als je een bijbaantje 

hebt of wanneer je 18 wordt. Daarnaast hebben we de spaardoelen geëvalueerd. Ten-

slotte hebben de leerlingen een tentoonstelling ontworpen, waar één van de thema’s 

van de weken daarvoor centraal moest komen te staan. De tentoonstelling werd uitge-

voerd in de vorm van een kijkdoos, wat verrassende en mooie resultaten opleverde. 
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VOETBALTAFEL 

Bo en Diogo uit VSO P1a hebben samen keihard 
gewerkt aan hun eigen voetbaltafel. Ze zijn hier 
een aantal weken mee bezig geweest en het re-
sultaat mag er zijn! Bo: ‘Het was kei leuk om te 
doen.’ 

GRAAG AANDACHT VOOR 

KERSTVIERING 

Op vrijdag 23 december vieren we kerst op Zuiderbos. U bent van harte 

uitgenodigd om vanaf 10.25 uur onze kerstmarkt te bezoeken. De kerst-

markt bestaat uit kraampjes waarin leerlingen dingen verkopen voor het 

goede doel. Daarnaast zijn er workshops waar leerlingen aan kunnen 

deelnemen en acts waar u naar kunt kijken. Om 12.05 uur begint de 

kerstvakantie voor onze leerlingen.  

 

De opbrengst van onze kerstmarkt gaat dit jaar naar de Jassenactie van 

Stichting Weeshuisjes. Van 23 december t/m 8 januari kan iedereen die 

een jas nodig heeft en deze niet kan betalen gratis een winterjas uitzoe-

ken bij Camping Koffietent op de Orthenbrug in Den Bosch. De opbrengst 

van de kerstmarkt wordt door Stichting Weeshuisjes gebruikt voor de 

huur van kraampjes, promotie van de Jassenactie, warme dranken die 

tijdens de Jassenactie gratis verstrekt worden en het opknappen van het 

interieur van Camping Koffietent.  

 

Kunt u een winterjas missen? Dan mag u deze vanaf 23 december afge-

ven bij Camping Koffietent. Heeft u een winterjas nodig en kunt u zich 

deze niet veroorloven? Dan mag u er tussen 23 december en 8 januari 

eentje komen halen.  

30 SECONDS 
In de laatste scheikunde les voor de vakantie heeft havo 3 

hun scheikundige kennis getest bij een spannend 30 seconds 

spel. Het doel van het spel was om binnen 30 seconden met 

het team zoveel mogelijk begrippen te raden. Eén iemand 

van het team legde het begrip uit zonder de naam van het 

begrip te zeggen en de ander moest het raden. De winnaars 

gingen er met een echte ‘nurd medaille’ vandoor!  
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LEZING HOOGBEGAAFDHEID 
Zo vlak voor de kerstvakantie alvast een aankondiging voor de volgende thema-middag hoogbegaafdheid op 13 

maart 2023. We hebben opnieuw een bijzondere spreker gevonden. Desirée Houkema komt naar Den Bosch om haar 

ervaring en kennis over betekenisvol leren en zingevend leven te delen met gelijkgestemde leerlingen. Deze lezing is 

met name gericht op het zijns-aspect van (hoog)begaafdheid: inspiratie en identiteitsontwikkeling staan centraal.  

 

Desirée Houkema is directeur van het National Talent Centre of the Netherlands en docent ECHA/RITHA-specialisatie 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft een coachings- en trainingsbureau op het gebied van begaafdheids-

ontwikkeling “Hoogbegaafdheid in Zicht”. Desiree deelt in deze lezing haar eigen ervaringen en die van anderen, over 

hoe zij op een creatieve manier haar eigen leven betekenisvol invulling geeft, inspiratie zoekt en vindt. Desirée 

spreekt in eerste plaats voor (hoog)begaafde leerlingen zelf. U bent met uw kind of leerling(en) meer dan welkom 

om aan te sluiten bij deze lezing. Natuurlijk kunnen zij en u ook vragen stellen. Na afloop is gelegenheid tot napraten 

en samen iets te drinken. Er zijn geen kosten verbonden aan deze lezing.   

 

De lezing vindt plaats op het Sint-Janslyceum op 13 maart 2023 van 13.30 tot 15.00 uur Sweelinckplein 3 te ’s-

Hertogenbosch.  

 

U kunt zich aanmelden via deze link: https://forms.gle/eeAz3CuMBnChh92k8 

 

Wanneer het aantal aanmeldingen onze limiet overschrijdt, zal een deel van de deelnemers verzocht worden de le-

zing online te volgen en tijdig de benodigde informatie hiervoor ontvangen. Tot dan! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de projectgroep hoogbegaafdheidsonderwijs in het vo, 

 

Tanja Vroege 

FOUTE KERSTTRUIENDAG 

Op vrijdag 23 december mogen leerlingen (en ouders!) in 

hun foute kersttrui naar school komen.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FeeAz3CuMBnChh92k8&data=05%7C01%7Cm.jansen%40zuiderbos.nl%7C27ee15d39395495aa6f908dae41551ce%7C4621235795f84056a9471052204c63d3%7C0%7C0%7C638073077455363749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
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Het nieuwste en laatste deel van De Gorgels, van schrijver en cabaretier  

Jochem Myjer, is uit.  

 

Plotseling ziet Melle een enorme zeearend. Op zijn rug zitten Waakgorgel  

Jukko en een slapende Grensgorgel uit het Hoge Noorden. Jukko slaat alarm: 

de Brutelaars zijn dit jaar extra vroeg onderweg naar het Zuiden. En de Paars-

gestipte Groensnotbrutelaar brengt steeds meer Gorgels op een geheimzinni-

ge manier in een diepe slaap. Wie moeten nu de Mensenkinderen bescher-

men? Natuurlijk heeft Melle een Plan. 

 

Dit is het begin van een superspannende en gevaarlijke reis langs fjorden en 

watervallen naar de toendra in het Hoge Noorden. Melle, Limoni en Katja 

zetten samen met een team van de beste Gorgels ter wereld alles op alles om 

de Gorgels van hun ondergang te redden.  

 

Bron: www.bol.com.  

BIBLIOTHEEK 

DE GORGELS EN DE LAATSTE KANS 

ROEL VAN GASTEL 

Ik werk als:  

Leerkracht in SO4 en SO6 

Woonplaats:  

Sint-Michielsgestel 

Ik woon in huis met:  

Mariëlle (= vriendin), Tijn en Joep 

(= zonen) en Bert (= schildpad) 

Hobby’s:  

Snowboarden, mountainbiken en 

motorrijden 

Beste eigenschap:  

Flexibel 

 

 

 

 

 

Minder goede eigenschap:  

Ik kan moeilijk nee zeggen 

Een hekel aan:  

Ananas 

Bang voor:  

Spoken 

Favoriete eten:  

Pannenkoeken 

Favoriete muziek:  

Guus Meeuwis 

Favoriet boek:  

De GVR 

 

 

 

 

 

Favoriete film:  

Untouchable 

Favoriete website: 

www.dumpert.nl 

Favoriete plek:  

Op de camping 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Een plek waar ieder kind gezien 

wordt 

IK MAG IK ZIJN 

http://www.bol.com
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Het bestaande schoolgebouw in Vught dateert uit 1989 en is in de jaren daarna steeds met delen uitgebreid. In de af-

gelopen periode is het aantal leerlingen op de school flink gegroeid. In 2020 stemde de gemeenteraad Vught in met de 

aankoop van 6733 vierkante meter extra grond voor de nieuwbouw. In de jaren daarna is hard gewerkt aan het ont-

werpen van de buitenkant en de binnenkant van het schoolgebouw.  

 

In december 2022 is, na lang wachten, onderhandelen en voorbereiden, de zogeheten stille bouw van start gegaan! 

Achter het bestaande schoolgebouw wordt de nieuwbouw gerealiseerd, waarin de bestaande gymzaal wordt opgeno-

men. Na gereedkoming van de nieuwbouw, naar verwachting en onder voorbehoud halverwege 2024, zal de bestaande 

bouw, met uitzondering van het meest recente (SO-)bouwdeel, worden gesloopt. 

 

De hekken en houten platen zijn rondom het bouwterrein geplaatst, om veiligheid en zo min mogelijk afleiding voor de 

leerlingen te creëren. De grond wordt uitgegraven en het voorwerk voor het boren van de heipalen wordt uitgevoerd. 

Het bouwterrein krijgt steeds meer vorm en men raakt ondertussen gewend aan de veranderde aanrijdroute naar 

school. De weg langs Herlaarhof (ingang Boxtelseweg) kan niet meer gebruikt worden, omdat hier het risico is dat men 

op deze weg een groot bouwvoertuig tegenkomt, met alle schaderisico’s van dien. Daarom nogmaals het verzoek om 

deze weg niet te gebruiken, ondanks dat er geen bord ‘verboden toegang’ staat of sprake is van totale afsluiting. 

 

Ondertussen is de start van de nieuwbouw gevierd met een feestelijke traktatie aan alle leerlingen en medewerkers. 

Ook is door leerlingen de eerste maandelijkse vlog over het nieuwbouwproces opgenomen, te vinden op de website 

van Zuiderbos. Nu de bouw daadwerkelijk van start is gegaan, leeft dit steeds meer onder de leerlingen, ouders/

verzorgers en medewerkers. Er wordt dan ook extra aandacht besteed aan het iedereen op de hoogte houden van alle 

ontwikkelingen, waaronder in deze oudernieuwsbrief. 

https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/nieuwbouw
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Terwijl het grondverzetbedrijf nog volop bezig is met het bouwrijp maken van de 

grond, wordt door een ongeduldige medewerker alvast de eerste paal gezet. Helaas 

kon de wethouder binnen zo'n kort tijdbestek geen gaatje vinden in zijn agenda.  

IN DE WANDELGANGEN 

Juf: ‘Wie weet wat Paarse Vrijdag is?’  

Leerling 1: ‘Dan is het bijna Pasen.’  

Leerling 2: ‘Dat komt van de kerstman, die vindt paars een mooie kleur.’ 

 

Op een toets moeten leerlingen het woord politician vertalen van Engels naar Nederlands.  

Antwoord van een leerling: politiekus.  
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