September/oktober 2017

Staking Primair Onderwijs
U heeft vorige week een brief ontvangen waarin staat dat het Primair Onderwijs op
donderdag vijf oktober gaat staken. De scholen van de Borgesiusstichting nemen deel
aan de staking. Belangrijke reden is dat er meer financiën naar de werkvloer van het
onderwijs moet. De kinderen hebben daar profijt van.
Afscheid meneer Mart en meneer Enrico
Vrijdag 29 september hebben meneer Mart en meneer Enrico afscheid
van basisschool Vinkenbos genomen.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Schoolreis
Op dinsdag 19 september hebben de groepen 1 t/m 4 genoten van de schoolreis in KIds
Wonderland. Na het fruit eten konden de kinderen lekker gaan spelen in de
binnenspeeltuin. Tussen de middag hebben we gezellig met elkaar friet gegeten. Daarna
ging ook de buitendeur open en konden de kinderen zowel binnen als buiten spelen.
De groepen 5 t/m 8 hebben genoten in de Beekse Bergen. Ook voor hen stonden er dit
jaar frietjes op het menu. Iedereen kon zelf bepalen wanneer ze met hun groepjes friet
gingen eten. Het weer zat ongelooflijk mee, zodat iedereen met volle teugen kon
genieten van de roofvogelshow, de boot- en bussafari.
Omdat we weer veel nieuwe kinderen en dus nieuwe ouders hebben mogen verwelkomen
op onze school, leggen we graag nog eens uit hoe we als schoolreiscommissie te werk
gaan bij het kiezen van de hulpouders. Wij houden al sinds 2008 een lijst bij met welke
ouders mee op schoolreis zijn geweest. Bij meerdere kinderen uit 1 gezin noteren we ook
met welke leerling de ouder is mee geweest. We noteren per groep welke ouders zich
hebben aangemeld. Daarna kijken we welke ouders nog nooit zijn mee geweest. Zij
hebben voorrang op ouders die al wel een keer zijn mee geweest. Met name in de
onderbouw melden zich veel meer ouders aan dan we nodig hebben. Hier zijn ook veel
ouders bij die nog nooit zijn mee geweest. Omdat we per groep maar een paar ouders
nodig hebben, loten we tussen de ouders die nog nooit zijn mee geweest. Met name in
de bovenbouw kan het voorkomen dat ouders 2 jaar achter elkaar meegaan, dit omdat
we in sommige bovenbouw groepen nauwelijks aanmeldingen hebben voor hulpouders.
Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 betalen hetzelfde bedrag voor de schoolreis (€24,-). In de
onderbouw houden we hier vaak wat aan over, in de bovenbouw komen we hier bijna
altijd aan te kort. Er vanuit gaande dat uw kind in groep 1 t/m 8 mee op schoolreis gaat,
wordt datgene wat u "teveel" heeft betaald in de onderbouw goedgemaakt in de
bovenbouw, waar u dan relatief "goedkoper" uit bent voor een schoolreis. Het is niet zo
dat u met dit bedrag ook de schoolreis van de hulpouders betaald. Zij betalen zelf ook
€12,- als ze meegaan als hulpouder.

Schoolfotograaf
In verband met de staking in het onderwijs op donderdag 5 oktober komt de
schoolfotograaf dit jaar op dinsdag 10 oktober.
Dit jaar zullen er in tegenstelling tot voorgaande jaren studiofoto's worden gemaakt. Er
wordt een witte achtergrond gebruikt. Houdt u er rekening mee dat de kinderen hun
schoenen uit doen tijdens het maken van de foto's?
Voorbeelden van foto's zijn te vinden op www.tzuiden/scholen/voorbeelden Het gaat dan
om de foto's met de witte achtergrond.
Traktatie bij verjaardag
Een kleine, liefst gezonde traktatie is toegestaan. Laat het een kleinigheidje blijven! Voor
de leerkracht hoeft u niet iets extra’s mee te geven. Dezelfde traktatie als voor de
kinderen is voldoende.

Het is weer bijna oktober: Tijd voor de Kinderboekenweek, met als thema “griezelen”!
Op woensdagochtend 4 oktober mogen alle kinderen verkleed en geschminkt naar school
toe komen. We starten de ochtend met het gezamenlijk uitvoeren van het lied “Gruwelijk
Eng”. Daarna gaan alle groepen kennis maken met het schoolspook en misschien
ontvangen we daarbij nog wel een mooi boek?
In de week daarop zullen de kinderen nog meer activiteiten in de klas gaan uitvoeren
rondom het thema “griezelen”. We hebben ook nog een leuke afsluiting in petto waarbij
ieder kind zelf mag kiezen welk verhaal hij of zij wil gaan beluisteren.
Dus trek je mooiste kostuum aan op woensdag 4 oktober en griezel met ons mee!!!!

Parochienieuws
Overkomt u dat ook wel eens? Dat uw kinderen zeggen: Maar je had het toch beloofd!
Dit thema “Beloofd is beloofd” wordt uitgewerkt tijdens de kindvriendelijke viering van
zaterdag 30 september, in onze kapel. Een aantal kinderen had zich opgegeven voor het
koortje en zij zullen dan ook in deze viering een paar liedjes zingen. Ze waren erg
enthousiast.
We hopen dat er bij de volgende kindvriendelijke viering weer een koor gevormd kan
worden.

Opbrengst grote clubactie en kledingactie
De instrumenten zijn gekocht van de grote clubactie en kledingactie van vorig jaar.
De instrumenten zijn te gebruiken door heel de school heen.
Groep 1-2 A heeft er al menig keer gebruik van gemaakt. Alle leerlingen konden hierdoor
allemaal heerlijk meedoen.
Er zijn veel handtrommels, triangels, sambaballen, tamboerijntjes ed gekocht. Heel de
school/groep kan hiervan mee profiteren. Ze worden al goed gebruikt.

De volgende kledinginzameling is op vrijdag 27 oktober 2017.
Schoolkamp 2016-2017
Op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 juli was het weer zover: groep 8 sloot hun
basisschoolperiode af met een spetterend schoolkamp!
Alle leerlingen van groep 8 hebben, onder prima weersomstandigheden weer genoten
van de vele spellen, de spooktocht, het kampvuur, de vrije tijd, de gezelligheid en
kampbeheerder Kees.
Voor de leerlingen die nu in groep 8 zitten en al een beetje nieuwsgierig worden………
Bezoek onderstaande website eens:
http://www.deblokken.nl/
Tenslotte willen we nog een woord van dank richten aan Ronnie Gommers van Café de
Coop, voor het beschikbaar stellen van al het drinken op het schoolkamp.
Zo ook dank aan Keurslagerij Monden voor het beschikbaar stellen van de bus om al het
vlees en barbecuemateriaal te vervoeren.
En als laatste aan de studenten van de ALO voor het mede-organiseren en begeleiden
van het kamp.

Lezen
Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen, gedichten, etc. helpt
ons om sociaal te functioneren. Door te lezen, kunnen we ons beter inleven, meer begrip
opbrengen voor anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen.
Wie in zijn/ haar vrije tijd voor het plezier leest, ziet de woordenschat en taalvaardigheid
groeien en gaat daardoor weer vaker lezen.
Lezen draagt daarnaast ook positief bij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid.
Lezers spiegelen zich aan de personages in een boek, verplaatsen zich in andere mensen
en in andere culturen en leren de wereld zien vanuit verschillende perspectieven.

Naast de school bepalen met name de ouders in hoge mate of kinderen lezers worden of
niet. De invloed van ouders is aanzienlijk groter dan
de invloed van de school. Ouders dragen bij aan een positieve leesopvoeding door het
goede voorbeeld te geven (zelf lezen en boekbezit), voor te lezen, met kinderen naar de
bibliotheek of boekhandel te gaan en te praten over boeken. Gezien de invloed van
ouders mag je verwachten dat zij, in samenspraak met het onderwijs hun bijdrage
leveren aan de leesopvoeding van kinderen. Dit geldt ook voor ouders die van huis uit
niet gewend zijn (voor) te lezen of hier niet
of minder vaardig in zijn.
Ouderpartnerschap van ouder en school in algemene zin en met betrekking tot de
leesopvoeding leidt tot betere resultaten.

Gezonde pauzehap en traktatie.
Denken jullie ook dit schooljaar weer aan de volgende afspraken:









De ochtend pauzehap bestaat voor de hele school uit fruit/groente en drinken. Het
drinken bestaat uit water eventueel wat gemengd met een beetje siroop of melk.
Het drinken wordt in een afgesloten beker/flesje gedaan en fruit/groente in een
trommeltje. We willen geen extra afval op school dus alle bekers/flesjes en
trommeltjes gaan weer mee naar huis. Koeken, frisdrank of andere zoetigheden
zijn niet toegestaan.
De pauzehap wordt genuttigd in de klas. Hierdoor hebben alle kinderen een
moment van rust gedurende het nuttigen van hun pauzehap en wordt er bewust
stilgestaan bij het eten van gezonde voeding.
Buitenspelen is dan ook echt bedoeld om te spelen/rennen/kletsen en niet om je
pauzehap zo snel mogelijk naar binnen te werken.
Jarigen mogen trakteren aan het einde van de middag en op woensdag aan het
einde van de ochtend. De traktaties gaan in alle groepen gelijk mee naar huis. De
ouders zien dan thuis wat er getrakteerd is die dag en bepalen zelf wanneer de
kinderen dit mogen nuttigen. Op http://gezondtrakteren.nl en
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naarschool/trakteren.aspx zijn leuke en gezonde traktaties te vinden.
Tijdens vieringen op school zoals verjaardagen leraren, kerstmis, carnaval etc. zal
er wel wat lekkers uitgedeeld worden voor de kinderen.

Bewegen en Sport
Dit jaar gaan wij aandacht besteden aan het onderwerp ‘Bewegen en Sport’. Aangezien
de Gezonde School verschillende thema certificaten heeft, willen wij als bs Vinkenbos dit
jaar aandacht besteden naast Voeding aan Bewegen en Sport. Hiervoor kunnen wij een
apart vignet voor aanvragen.
Wat houdt het thema Bewegen en Sport in?
Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk
hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra
aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en gevarieerd
aanbod van voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in
samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en
sporten in en rondom de school.
We houden u op de hoogte over onze vorderingen binnen dit thema.
Team bs Vinkenbos
zie bijlage1
RBC voetbal academie.
Zie bijlage 2
Nieuwsbrief september TSO.

