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VUGHT 

 AGENDA   

 16 februari Kunstbende SO  

 17 februari Carnavalsviering SO  

 20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie  

 7 maart Ouderavond vmbo basis/pro  

 8 maart Sponsorloop SO  

 8 maart Maatschappelijke stage VSO onderbouw  

 8 en 9 maart Oriënterende beroepsstage vmbo-t 3 en havo 3  

 14 maart Ouderavond havo 3  

 20 t/m 24 maart Oudertevredenheidsonderzoek  

 21 t/m 23 maart IVIO-examens vmbo basis/pro  

 27 t/m 31 maart Leerlingentevredenheidsonderzoek  

 31 maart Rapporten vmbo basis/pro  

FEBRUARI 
2023 

NIEUWS UIT VUGHT 

VOORLEESMOMENT 
Van 25 januari tot 4 februari waren de nationale voorleesdagen. Op Zuiderbos 

hebben de SO-leerlingen genoten van een voorleesmoment. Gepensioneerde 

Zuiderboscollega Lian Eckhardt kwam samen met haar man Peter voorlezen uit 

het door Peter zelf geschreven boek De avonturen van de gebroeders Patapouf.  
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De leerlingen van VSO P4 zijn op werkbezoek geweest bij het Van 

der Valk hotel en bij het natuurmuseum. Het doel van deze werkbe-

zoeken is beroepsoriëntatie: welke functies en beroepen binnen 

bedrijven, winkels en branches zijn interessant?  

 

Bij Van der Valk gingen we na de ontvangst in de lobby naar een 

vergaderzaal. Hierna kregen we een rondleiding. Het viel ons op dat 

er in verhouding tot de hoeveelheid gasten weinig personeel in de 

keuken stond. We zagen ook dat hygiëne prioriteit heeft. We waren 

onder de indruk van de pianobar en het aanbod aan drank. Doordat 

Van der Valk zo groot is, is er voor bijna iedereen wel een interes-

sante baan te vinden binnen het bedrijf.  

 

In het natuurmuseum zijn veel skeletten en opgezette en nage-

maakte dieren te zien. De dieren zijn erg realistisch opgezet of na-

gemaakt. We zijn gestart bij een enorm skelet van een potvis. Ver-

volgens gingen we in groepen aan de slag met opdrachten. Door 

deze opdrachten kregen we een beter beeld van de ijstijd en van 

welke dieren er in die tijd leefden. Daarna gingen we naar een an-

dere verdieping, waar grappige foto’s van dieren te zien zijn. We 

deden ook nog een quiz over de natuur in Noord-Brabant, deze quiz 

werd gewonnen door de Heimussen. Helaas hadden we te weinig 

tijd in het museum, waardoor we maar de helft van het museum 

hebben gezien. Als je op zoek bent naar een museum waar je actief 

bezig kunt zijn en waar je veel leuke opdrachten kunt doen, dan is 

het natuurmuseum een aanrader.  

WERKBEZOEK VSO P4 

De leerlingen van VSO P4 hebben weer hard gewerkt. Ze heb-

ben met Next eekhoornvoederhuisjes, hondenvoerbakken in 

verschillende maten en vlaggenlijnen in de Oeteldonkse kleuren 

gemaakt. Al deze spullen zijn te koop bij Grap & Go, Waterto-

renlaan 11 in Vught. Natuurlijk zijn de spullen ook bij ons op 

school te bestellen en te koop.  

NEXT VSO P4 
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KERSTMARKT 
De leerlingen van havo 4 moesten een nieuwsartikel schrijven. Een van hen schreef onderstaand artikel over de kerst-

markt.  

 

Zuiderbos houdt een kerstmarkt: herstart van een traditie 

 

Zuiderbos in Vught viert dit jaar kerst met een kerstbrunch en een kerstmarkt. Op 23 december beginnen leerlingen de dag 

met een gezamenlijke kerstbrunch. Daarna begint de kerstmarkt. Ook ouders en grootouders zijn voor de kerstmarkt uitge-

nodigd. 

 

Van 10.25 uur tot 12.05 uur kunnen leerlingen, ouders en leraren rondkijken op de markt. De markt bestaat uit kraampjes, 

workshops en een paar acts. Leerlingen verkopen allerlei dingen voor het goede doel, zoals zelfgebakken kerstkoekjes, war-

me wafels en warme en koude dranken. Degenen die geen kraampjes hebben, kunnen rondlopen en deelnemen aan de 

workshops. 

 

De opbrengst van de markt gaat dit jaar naar de Jassenactie van Stichting Weeshuisjes. Bij de Jassenactie kan iedereen die 

geen geld heeft voor een jas er van 23 december tot 8 januari gratis een uitzoeken. Stichting Weeshuisjes zal de opbrengst 

van de markt gebruiken voor het huren van kraampjes, promotie van de actie en warme dranken. 

 

Door corona hebben vorige edities van de kerstmarkt helaas geen doorgang kunnen vinden. Naar verwachting zal de markt 

druk bezocht worden, de organisatie dringt er dan ook op aan om tijdig te komen en alleen te parkeren op de daartoe aan-

gewezen plekken. 

 

Mede dankzij uw bijdrage is de opbrengst van de kerstmarkt maar liefst € 1 071,21. De leerlingenraad heeft een cheque 

overhandigd aan Imke en Nick van Stichting Weeshuisjes. Als blijk van waardering is de leerlingenraad uitgenodigd om een 

drankje te komen doen bij de Camping Koffietent in Den Bosch.  
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KAPLA-TOREN SO6 
Deze Kapla-toren heeft een leerling uit SO6 gebouwd. Hij 

was er helemaal trots op. Het omgooien van de toren was 

het leukst, wat een herrie! 

VALENTIJNSACTIE VSO 
De leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat VSO leer-

lingen op 13 februari (14 februari was een studiedag) 

chocolade en een kaartje konden laten bezorgen bij hun 

Valentijn. Mees maakte deze prachtige poster om be-

kendheid te geven aan de valentijnsactie.  

MAS VSO ONDERBOUW 
Op woensdag 8 maart gaan de onderbouwklassen van het VSO op maatschappelijke stage. Dit houdt in dat leerlingen vrijwil-

ligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Het is de bedoeling dat leerlingen met hulp van ouders/verzorgers op 

zoek gaan naar een stageplaats voor één dag. Lukt het de leerling niet om met hulp van ouders/verzorgers een stageplaats te 

vinden, dan zal school ondersteunen bij het zoeken naar een stageplaats.  

GRAAG AANDACHT VOOR 
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ORIËNTERENDE BEROEPSSTAGE VMBO-T 3 EN HAVO 3 
Op 8 en 9 maart gaan onze vmbo-t 3- en havo 3-leerlingen op oriënterende beroepsstage. Het is de bedoeling dat leer-

lingen, met hulp van ouders en school, een stageplaats 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 tweede helft van dit schooljaar is vastgesteld op € 15,00. 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). 

VSO WERKT! 

VSO werkt! is een informatiemarkt die door Zuiderbos, HUB en 

andere VSO-scholen wordt georganiseerd. De markt met work-

shops en stands is bedoeld voor leerlingen vanaf 14 jaar die rich-

ting dagbesteding of arbeidsmarkt gaan, stage gaan lopen of een 

BBL-opleiding gaan volgen. Dit kunnen leerlingen zijn van onze 

vmbo basis/pro-afdeling, maar ook bovenbouwleerlingen van onze 

vmbo- en havo-afdeling. Op de informatiemarkt kunnen leerlingen 

kennismaken met bedrijven voor werk, stage en dagbesteding. 

Ook is er informatie te krijgen over begeleiding, regelingen en vergoedingen.  

 

VSO werkt! vindt plaats op woensdag 5 april in het 1931 Congrescentrum te ’s-Hertogenbosch en is te bezoeken tussen 16.00 

uur en 21.00 uur. Uw kind krijgt via school een uitnodiging, waarin we u vragen aan de mentor van uw kind door te geven 

met hoeveel personen u naar de informatiemarkt komt. Zet deze middag/avond alvast in uw agenda.  
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SPONSORLOOP SO 
Dit jaar organiseert Zuiderbos wederom een sponsorloop. Tijdens de sponsorloop zetten de basisschoolleerlingen van Zui-

derbos zich sportief in voor het goede doel door zoveel mogelijk rondes te lopen. Eigenlijk was door de leerlingenraad be-

sloten dat de opbrengst van de sponsorloop naar de Voedselbank zou gaan. We overwegen nu de opbrengst over te ma-

ken naar Giro 555, voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Hierover zal later deze week door de 

leerlingenraad een besluit genomen worden. 

 

De sponsorloop zal plaatsvinden op woensdag 8 maart 2023, verdere informatie volgt.  

BIBLIOTHEEK 

DE AVONTUREN VAN DE GEBROEDERS PATAPOUF 
PETER ECKHARDT 
Dit boek gaat over de avonturen van drie heel dikke jon-

gens die van hun overgewicht af willen raken. Op een dag 

vinden ze een oud, versleten boek met daarin de bouwte-

keningen van de vermageringsmachine van professor 

Künen. Ze besluiten deze machine na te bouwen. Door 

een technische fout gaat het echter helemaal mis en blijkt 

de machine iets anders te doen dan gedacht. Ze belanden 

in de meest onwerkelijke avonturen en de kans dat ze de 

professor vinden is klein.  

 

 

 

 

Bron: www.bol.com.  

Ik woon in huis met:  

Mijn vader, mijn moeder en mijn 

hond 

Mijn hobby’s zijn:  

Gamen, koken, met vrienden af-

spreken 
Ik kan goed: 

Vrienden/familie helpen/advies 

geven met problemen 

Ik kan minder goed: 

Omgaan met publieke ruimtes 

Ik heb een hekel aan:  

Liegen 

Mooie muziek is: 

Kordhell 

 

 

 

Een mooi boek is: 

De jongen in de gestreepte pyjama 

Een fijne plek is: 

De waterkant als ik mijn hond uit-

laat 

Ik vind Zuiderbos: 

Georganiseerd en rustig 

 

 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

TIM VSO-T 3 

http://www.bol.com
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Het bouwproces van het nieuwe schoolgebouw is in volle gang. De eerste mijlpaal is bereikt! Samen met onze leerlingen, 

medewerkers, de pers en andere externen werd eind januari de eerste mijlpaal van de nieuwbouw in Vught gevierd; het 

zetten van de eerste paal. Deze activiteit werd georganiseerd door onze SO-afdeling. 

 

Na een woordje van de directeur van Zuiderbos Vught Els van Rosmalen (directeur), Liesbeth van den Oever (bestuurder), 

de wethouder van Gemeente Vught en de directeur van Slokker Bouwgroep, droeg SO7 leerling Viggo een gedicht voor en 

werd een toneelstuk opgevoerd door de SO1 leerlingen. 

 

Vervolgens zijn er, onder luid applaus van alle aanwezigen, tijdscapsules, gevuld door de leerlingen van alle afdelingen, in 

de gaten gegooid. Deze feestelijke activiteit was een mooi verbindend moment in het nieuwbouwproces. Tevens is de 

tweede maandelijkse vlog over het nieuwbouwproces opgenomen, met onze eigen leerlingen als vloggers. Wat zijn we 

trots! 

 

Naast dat de vlogs in de klassen worden getoond en naar de ouder(s)/verzorger(s) worden verstuurd, vindt u alle vlogs, 

maandelijkse bouwkranten, krantenartikelen en andere updates over het nieuwbouwproces hier, op de nieuwbouwpagina 

van onze website. 

 

Tot de volgende update! 

NIEUWBOUW 

Het Brabants Dagblad en de plaatselijke pers Het Klaverblad waren aanwezig bij de eerste mijlpaal van het nieuwbouwpro-
ces. 

IN DE MEDIA 

https://zuiderbos.nl/basisonderwijs-vught/nieuwbouw
https://www.bd.nl/vught/bouw-nieuwe-speciaal-onderwijsschool-in-vught-eindelijk-gestart-kosten-ruim-14-miljoen-euro-br~a5894a6f/
https://www.hetklaverblad.nl/algemeen/nieuwbouw-zuiderbos-nu-echt-van-start/
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