Oktober 2017
Voorleeswedstrijd
Vrijdagochtend 24 november vindt de voorleeswedstrijd plaats. Een viertal kinderen uit
de groepen zeven en acht lezen voor uit hun favoriete boek. De jury bestaat uit: Arian
Schrauwen, meneer Enrico en Tijs Vergouwen en Iris Oomen uit groep 8.
Wie basisschool Vinkenbos mag gaan vertegenwoordigen bij de gemeentelijke
voorleeswedstrijd, leest u in de nieuwsbrief van december.
Kledingactie
De kledingactie was wederom een groot succes. Er is 1775 kilo kleding afgegeven.
Een mooi bedrag van € 450,- als bijdrage voor een duikelrek.
Bedankt iedereen!
Brabantse Cultuurprijs
Op maandagmiddag 13 november worden in dorpshuis de Trapkes de Brabantse
Cultuurprijzen uitgereikt.
Dit betekent dat er niet geparkeerd mag worden op het Kloosterplein op deze maandag
13 november vanaf 12.30 uur.
Een 200 genodigden komen dan vanuit de gehele provincie naar Sprundel.
Vanaf 12.30 tot 20.00 uur mag er daarom niet geparkeerd worden op het Kloosterplein,
behalve de genodigden voor dit grote evenement.
Het is een hele eer voor Sprundel om hiervoor gastlocatie te zijn.

Het project ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (2017-2020) gaat van start op Vinkenbos.
Inmiddels hebben we het eerste contact gehad met onze intermediair. Deze zal met het
team het project/beleid concreet vorm gaan geven en ondersteunen. Hiermee willen en
kunnen we het belang van cultuureducatie nog meer onderstrepen.
“Waar zijn de gezichten gebleven
die niemand heeft onthouden
van middeleeuwse mensen
die niet op schilderijen staan?”
Jaap Robben

Kinderboekenweek
Van 4 t/m 13 oktober hebben we op onze school een aantal activiteiten gedaan in alle
groepen omtrent de kinderboekenweek met als thema: “gruwelijk eng”. Tijdens de
opening, waarbij alle kinderen aanwezig waren, werden we verrast met een bezoekje van
ons “ schoolspook” Boekie.
Voor sommige kinderen was het wel erg spannend allemaal, maar Boekie had voor elke
groep een leuk cadeautje bij zich: elke groep kreeg zijn eigen boek!
Gedurende deze week zijn er in alle groepen activiteiten geweest omtrent het thema
“gruwelijk eng”. Zo hebben alle kinderen het kinderboekenweek lied geoefend. En er is
gelezen, geknutseld, getekend, toneel gespeeld, gezongen, enzovoorts….
Op vrijdag 13 oktober was de sluiting. Alle leerkrachten hadden een eigen voorleesboek
gekozen en de kinderen mochten gedurende 3 kwartier vrij door de school lopen om bij
een andere leerkracht te gaan luisteren naar het voorlezen. Dit bleek een enorm succes.
Kortom: een erg geslaagde week!
Werkgroep kinderboekenweek.
Nieuwe openingstijden bibliotheek op school
Tot aan de kerstvakantie is de bibliotheek op basisschool Vinkenbos geopend op:
dinsdagmiddag van 15.30-16.00 uur.
U kunt op deze tijd dus boeken komen lenen en terug brengen samen met uw
kind(eren). De maandagmiddag komt hiermee te vervallen.
Bibliotheek
Vanaf januari 2018 zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die ons op school willen
gaan helpen met het uitlenen en innemen van biebboeken uit de schoolbibliotheek . Zij
worden hierin begeleid door Sonja van de bibliotheek van Nu. Zij is ook aanspreekpunt.
Om welke dag het gaat is nog niet bekend, maar waarschijnlijk zal het maandag of
dinsdag zijn.
Wilt u zich hiervoor opgeven, stuur dan een mail naar juf Kitty.
Email: k.brans@borgesius.net
Parochienieuws

Een lichtje bij Maria.
Oma komt elke dag naar de kapel om daar een kaarsje aan te steken en soms wat in het schrift te
schrijven. Op een dag gaat ze met haar kleindochter van 11 jaar de kapel binnen en doet daar
wat ze altijd doet. Ze steekt een kaarsje aan. Ze schrijft ook deze keer iets in het schrift en gaat
even zitten. Het meisje ziet wat Oma doet. Het vraagt of zij ook een kaarsje mag aansteken. Oma
vindt dat goed en even later branden er twee kaarsjes. Of ze ook iets in het schrift mag schrijven?
Ja, dat mag van Oma. Wat wil je schrijven? vraagt Oma. Ze wil schrijven: Maria, in mijn klas
worden kinderen gepest, zorg dat het ophoudt. Oma zegt, dan schrijf je: Maria, wilt u mij helpen
om het pesten op school te laten ophouden? Want weet je, zegt Oma, Maria kan alleen samen
met jou iets doen. Jouw kaarsje brandt dus niet alleen voor Maria, en andere mensen, maar
vooral ook voor jou. Maar je moet niet denken, zegt Oma, dat nu Maria en jij meteen het pesten
gaan stoppen. Jij kunt zelf een handje helpen om het in de klas gezellig te maken voor iedereen.
Soms helpt het om iets van het pesten te zeggen en soms kun je alleen nog maar naast iemand
gaan zitten die gepest wordt. Jouw kaarsje zorgt er niet voor dat het pesten helemaal weggaat en
ook niet dat alles in een keer helemaal goed en licht wordt. Jouw kleine lichtje kan jou eraan
herinneren, dat je zelf een lichtje voor andere kinderen kunt zijn. Het meisje glimlacht bij de
gedachte dat ze zelf een lichtje kan zijn.
Pastor Wim van Reen

Kersttijd in de Sint Janskapel
Lieve kinderen, beste ouders, in de Sint Janskapel gaan we ook dit jaar weer Kerstmis
vieren. Jullie zijn daarbij van harte welkom.
Wat is er allemaal te doen?
Hieronder vinden jullie de activiteiten:
Op zaterdag 23 december is er om 17.00 uur géén viering in de Sint Janskapel,
vanwege de vieringen met Kerstmis.
Op zondag 24 december, Kerstavond:
Kinderkerstviering
17.30 uur, voorganger pastor Wim van Reen, met medewerking van een kinderkoor
onder leiding van Tonnie Sedee.
Thema-Kerstviering
20.30 uur, voorganger pastor Wim van Reen, met medewerking van Sprundel Vocaal.
Op maandag 25 december , Eerste Kerstdag:
Hoogfeest van Kerstmis
10.00 uur, voorganger pastor Ria van Oorschot, met medewerking van Ouderenkoor
Levensvreugd
Op dinsdag 26 december, tweede Kerstdag
Eucharistieviering
10.00 uur, voorganger pastor Peter de Rooij, met medewerking van Tonnie Sedee,
orgel en zang.
pastor Wim van Reen

Midden, en West-Brabant
Cluster Zuid BRANDWEER

Rucphen, 2 oktober 2017
Opendag 75 jaar vrijwillige brandweer Rucphen
Op 4 november 2017 viert de vrijwillige brandweer van Rucphen haar 75 jarig bestaan en dat
willen we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan.
Op deze dag starten we met een open dag van 10.00 uur tot 15.00 uur waarbij iedereen van
harte welkom is om een bezoek te brengen aan onze brandweergarage in Rucphen. De
brandweergarage is gelegen aan de Expeditieweg 3a in Rucphen.
Er zullen verschillende activiteiten plaats vinden die dag, voor zowel jong als oud.
Er zijn ook vele hulpverleningsvoertuigen aanwezig zoals:
Brandweer Hoogwerker, Volvo schuimblusvoertuig, waterwagen, E-One TÎtancrashtender,
Cobra hogedruk blussysteem, 2 Unimog bosbrandvoertuigen uit België, stoom- en handspuit
uit het museum, politievoertuig, ambulance, voertuig inspecteur Rijkswaterstaat, zwaar
bergingsvoertuig, opleidingscontainer, dompelpompaanhangers.
Breng je vader, moeder, broers en zussen en opa en oma ook mee. Het is leuk en
interessant te zien hoe de brandweer werkt en je mag zelf nog spuiten ook!!!
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Hans van Soerland. Mail:
vansoerland@home.nl of telefonisch 06-22466273
Graag tot 4 november.
Met vriendelijke groet,
Comité 75 jaar vrijwillige brandweer Rucphen.

Bijlage 1 Brandweer open dag
Bijlage 2 Nachtuilen 11-11-viering

