November 2017
Voorleeswedstrijd Vinkenbos
24 november was de schoolfinale van de voorleeswedstrijd op bs Vinkenbos. Kinderen uit
groep 7 en 8 die wilden, hadden eerst meegedaan aan de voorrondes per klas. Uit deze
spannende strijd werd er per klas 1 winnaar gekozen. Deze klassenwinnaars namen het
tegen elkaar op in de finale in de Trapkes.
De klassenwinnaars waren Koen Gommeren (7A), Thijmen de Graaf (7B)
en Sanne Lazeroms (8).
Alle 3 lieten ze zich van hun beste kant zien. Ze maakten het de jury erg
lastig om een winnaar uit te kiezen. De jury bestaande uit Arian Schrauwen, Thijs
Vergouwen (winnar vorig schooljaar), Iris Oomen en meneer Enrico, riep uiteindelijk
Thijmen de Graaf uit tot winnaar!
Thijmen las een mooi fragment voor uit ‘Groep 7 slaat terug’ van de schrijver Jacques
Vriens. Thijmen kreeg de oorkonde en een prijs onderluid applaus van de kinderen uit
groep 7 en 8. Thijmen gaat ons vertegenwoordigen bij de gemeentelijke
voorleeswedstrijd. Wij wensen Thijmen alvast heel veel succes! Foto’s van de
schoolfinale staan binnenkort op de website van Vinkenbos.
Open dagen Voortgezet Onderwijs
Hieronder ziet u data waarop u met uw kind(eren) kunt gaan kijken naar de scholen
Voortgezet Onderwijs in de omgeving van Sprundel.
Ouders waarvan de kinderen in groep zeven zitten, hebben ook de mogelijkheid om de
scholen te bezoeken.
Vrijwillige ouderbijdrage
Wat fijn dat weer veel ouders de ouderbijdrage hebben betaald!
Het is vaak geen kwestie van niet willen betalen, maar gewoon vergeten. Daarom
nogmaals een oproep om even uw administratie na te kijken. U kunt het bedrag van
€ 20,00 ook contant betalen en inleveren bij Ineke Zopfi.
Studiedag
Woensdag 6 december zijn de kinderen van basisschool Vinkenbos vrij in verband met
een studiedag van het team.
Onze school vormt samen met basisschool St. Martinus (Rucphen) en St. Martinus
(Schijf) een cluster. Binnen dit cluster werken we steeds meer samen. We willen gebruik
maken van elkaars kwaliteiten en specialismen. Dan is het eerst een voorwaarde om die
goed in beeld te brengen.
Op 6 december komen alle teamleden van de drie genoemde scholen in Sprundel samen
om naar elkaar te kijken en luisteren. Dit doen we via 13 verschillende workshops en
presentaties.
Zo kunnen we in de toekomst elkaar nog beter vinden en meer voor elkaar betekenen.
Allemaal met de bedoeling om de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen te
verbeteren.

Kerstkaarten en uitnodigingen
We vragen ook dit jaar aan u en de kinderen om kerstkaarten niet op school te
verspreiden, maar ze zelf, of via de post, te versturen. Dit om te voorkomen dat
kinderen aan alle andere kinderen in hun klas een kaartje geven en dat anderen
zich hierdoor verplicht voelen dat ook te doen.
Bovenstaande geldt ook voor uitnodigingen voor verjaardagen.
Sint en pieten naar Vinkenbos
Vol verwachting klopt ons hart of Sint 5 december naar Vinkenbos zal komen?
U kunt dit lezen in de volgende nieuwsbrief.

Kerstviering Vinkenbos
Donderdagavond 21 december van 18.00 tot 20.00 uur is de kerstviering op school voor
alle kinderen.
Deze donderdag heeft normale tijden voor de groepen 1 tot en met 8, dus van
08.45-12.15 uur en van 13.30 -15.30 uur.
Vrijdagmiddag 22 december zijn de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 vrij.
Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over de kerstviering.
Verkeerswerkgroep
Wij zijn genoodzaakt om per 1 dec 2017 te gaan stoppen met het brigadieren. Dit omdat
we merken dat er maar beperkt gebruik van het zebrapad wordt gemaakt door ouders en
kinderen van school. En omdat we zo weinig brigadiers hebben dat we het schema niet
meer rond krijgen. We vinden het erg jammer.
Graag willen we de brigadiers die ons steeds zo goed geholpen hebben ontzettend
bedanken voor jullie hulp. Dankzij jullie medewerking hebben we vele jaren, veel
kinderen van onze school veilig kunnen laten oversteken.
Vriendelijke groeten,
verkeerswerkgroep en team bs Vinkenbos

Staking 12 december primair onderwijs
Ongetwijfeld heeft u via de media vernomen dat er op dinsdag 12 december a.s.
mogelijk weer een landelijke stakingsactie wordt gehouden. Of deze actie daadwerkelijk
doorgaat, is nu nog niet bekend maar zal afhankelijk zijn van de onderhandelingen die
deze week nog plaatsvinden tussen de Minister van Onderwijs, de gezamenlijke
onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisaties (verenigd in PO-FRONT).
Mochten deze onderhandelingen geen bevredigend resultaat opleveren, dan zal bs
vinkenbos, na overleg met het College van Bestuur, schooldirecties en teamleden,
waarschijnlijk gehoor geven aan de oproep van het PO-FRONT om deel te nemen aan de
stakingsactie. De school zal die dag dan gesloten zijn.
De redenen van deze stakingsactie zijn gelijk aan die van de actie op 5 oktober:
verminderen van de werkdruk en het verhogen van de salarissen in het onderwijs. Dat
laatste omdat overduidelijk is aangetoond dat die salarissen teveel achterlopen. Dat feit
vermindert de aantrekkingskracht voor het mooie vak van leerkracht en levert ook voor
de toekomst grote problemen op het onderwijs.
We begrijpen dat u mogelijk door deze actie problemen kunt krijgen i.v.m. de opvang
van uw kind(eren). Om die reden brengen wij u hierbij dan ook al tijdig op de hoogte van
deze mogelijke stakingsactie, zodat u hier onder voorbehoud al op kunt anticiperen.
Bij de vorige stakingsactie hebben wij veel steun van de ouders mogen ontvangen. Ook
nu vragen wij uw begrip. Immers, de leerkrachten gaan niet alleen staken voor hun
eigen belang, maar juist ook voor het belang van goed onderwijs, in het belang van uw
kind/kinderen.

Atelier

De eerste ronde Ateliers Vinkenbos hebben in oktober plaatsgevonden. Foto’s ziet u op de
website. In de groepen 1-2 werd aangeboden: textiel, dans, kleien en schilderen. Groepen 3
stonden in het teken van Japan: Ikebana en Origami. De groepen 4 gingen dansen in de
spiegelzaal en kregen drama les. De leerkrachten van de groepen 5 boden een textielles aan.
Groep 6: Perspectieftekenen, groepen 7: muziek en dialect, groep 8: werken met
gipsverband.
We vinden het als school belangrijk dat de groepen gemixt zijn en dat er tijdens de
Atelierlessen een sfeer van saamhorigheid is. Uiteindelijk hebben de kinderen per bouw alle
Ateliers gevolgd.
We zijn weer een stap verder in het traject ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. De speerpunten
zijn opgesteld en zullen concreter uitgewerkt worden. Dit leest u in een volgende nieuwsbrief.
Alle informatie is in ieder geval te vinden via: https://www.decultuurloper.nl/
Kende u deze site al? https://www.museumkids.nl/visit
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