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Sinterklaas
Sinterklaas is weer het land uit, maar hij heeft een gezellige dag op bs Vinkenbos gehad.
Sint kwam aan op paard en wagen en werd muzikaal onthaald door de dweilband ‘Stik
leutig’. Ook de dames van de majorette hebben een mooi optreden verzorgd.
Nadat de kinderen in de speelzaal allemaal een leuk optreden hadden gegeven aan de
Sint en zijn pieten, kreeg elke klas een klassencadeau. Ook kreeg elke klas het
geschreven boek voor de Sint weer terug, waar alle namen van de kinderen in stonden.
Sinterklaas had namelijk alles weer overgeschreven in zijn grote boek.
In de middag mochten de kinderen van de bovenbouw hun surprises open maken. Wat
was dat spannend! Sint en zijn pieten kwamen daarom nog even bij hun langs.
Bedankt Sint en de pieten voor de lekkere pepernoten, de leuke cadeautjes en de
gezellige dag hier op het Vinkenbos!

Kerstviering
Donderdagavond is de Kerstviering geweest. Alle kinderen en ouders werden ontvangen
bij de hoofdingang door de kerstman. Daarna gingen de kinderen naar hun eigen groep
en hebben daar genoten van de heerlijke (eigen gemaakte) hapjes in een prima sfeer!
Het prachtige kerstspel van de ouderraad was weer de klapper van de avond. Het
verhaal van ‘vadertje Panov’ werd op geweldige wijze neer gezet en vandaar een enorme
dank aan het adres van de betrokken ouders.
Rest ons om iedereen fijne feestdagen te wensen en we zien iedereen graag weer terug
in het nieuwe jaar!

Vuurwerk
De kinderen in de groepen zeven en acht hebben voorlichting gehad over het omgaan
met vuurwerk. Met oudjaar mag je vanaf 18.00 uur vuurwerk aansteken. Er is zeker
aandacht gevraagd om rekening te houden met waar je vuurwerk afsteekt, veiligheid,
geen gemeenschappelijke objecten vernielen en rekening houden met mensen en dieren.
Een korte samenvatting van de inhoud van de voorlichting:
Met oud en nieuw zie je het altijd: vuurwerk. Hartstikke mooi en spectaculair. Maar wat
is vuurwerk nou precies? Wat zit er nou precies in vuurwerk?
In vuurwerk zit voor een heel groot deel zwart buskruit en voor speciale effecten, voor
vlammetjes en kleurtjes, zitten er andere spullen in.
Hoe steek je vuurwerk het veiligst aan? Je zet een veiligheidsbril op, je leest de
gebruiksaanwijzing op het product en je gebruikt een aansteeklont. Een aansteeklont is
veel veiliger dan een aansteker of lucifers.
En hoe steek je een vuurpijl het veiligst af? Een vuurpijl, daar zit vaak een
beschermkapje op, die haal je er af, en dan plaats je ‘m in een fles. En de fles, die moet
wel heel stevig staan. Dus die fles, die kan een beetje verzwaard zijn, maar d’r zijn ook
producten op de markt waarmee je het wat steviger kan plaatsen, als je geen fles hebt.
Bestaat er ook koud vuur, dat hoor ik mensen heel vaak zeggen? Nee, koud vuur bestaat
niet. Wat je wel soms hebt is een sterretje, daar komen zulke kleine vonkjes vanaf, dat
je het bijna niet voelt, maar het is wel degelijk heel heet en je kan daar dingen mee
aansteken, dus heel erg uitkijken!

De Poëzieweek gaat op 25 januari 2018 van start met Gedichtendag. Poëzieliefhebbers
uit heel Nederland en Vlaanderen passen gedichten toe in het leven van alledag.
De kinderen van Vinkenbos gaan die dag aan de slag met het maken van gedichten.

Korte mededelingen voor in de agenda:
Voetbaltoernooi april 2018
Het schoolvoetbaltoernooi is van woensdagmiddag vier april verzet naar
woensdagmiddag 11 april.
Atletiektoernooi april 2018
Atletiektoernooi is op woensdagmiddag 18 april.
U kunt beide data noteren op de schoolkalender.
Voorleesontbijt
Op woensdag 24 januari is het voorleesontbijt op school.

Genoeg leuke uitstapjes in diverse musea e.d. in de kerstvakantie!
Hieronder een selectie:
BOS tentoonstelling in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg
Een experience voor kinderen van 4 tot 8 jaar, maar ook voor hun ouders! BOS is een
belevenis die mee verandert met de verschillende seizoenen en dat is uniek in
Nederland. Vier keer per jaar verandert het bos mee met het jaargetijde. In de zaal kun
je van alles ontdekken. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld onweer nadoen, in een
konijnenhol kruipen of andere opdrachten uitvoeren. In het midden van de zaal ligt een
projectievloer, hier kunnen kinderen door hun hele lijf te bewegen het landschap
veranderen. In het HerfstBOS zijn spinnen, herfstkleuren en paddenstoelen te vinden.
Ben je benieuwd naar wat BOS nog meer te bieden heeft? Breng dan snel een bezoek
aan Natuurmuseum Brabant in Tilburg, hier ontdek je de natuur van dichtbij!
De Ontdekfabriek in Eindhoven
Midden in dé design- en technologie-hotspot van Nederland kun je samen met je
kinderen ontdekken, experimenteren en uitvindingen bouwen. De Ontdekfabriek –
geopend op woensdagmiddagen, tijdens vakanties, in het weekend en op afspraak ook
buiten reguliere openingstijden – is een experience center op Strijp-S: de voormalige
‘Verboden Stad’ van Philips, waar de elektronicagigant in het geheim nieuwe producten
uitvond en produceerde. Kinderen van zes tot veertien jaar vermaken zich hier met hun
familie perfect.
Speelgoedmuseum Op Stelten in Oosterhout
We verwelkomen u graag in ons moderne museum vol speelgoed uit vroeger tijden. Via
de speelgoedkast komt u in zes zalen. Eén daarvan is het carnavalsmuseum dat u voert
langs de geschiedenis van het carnaval in Oosterhout. De zaal naast de ingang, onze
zevende zaal, gebruiken we voor steeds weer een andere bijzondere
expositie. Momenteel is dat de Legotentoonstelling.
IJzertijdboerderij in Dongen
Op woensdag 27 december, 3de Kerstdag komt de IJzertijdboerderij voor één dag uit
haar 'winterslaap'. Het erf heeft dan natuurlijk een heel andere uitstraling dan in de
zomer. Kaal, dor en misschien zelfs onder een wit dekentje. Maar er zal dan toch weer
genoeg te zien en te beleven zijn voor jong en oud. Hoe 'overleefde' de boeren in deze
moeilijkste periode van het jaar? In ieder geval zal er een gezellig kampvuurtje branden
waarop een IJzertijdssoepje staat te pruttelen en over het erf klinken de hamerslagen
van de smid.

Slot Loevestein in Poederoijen
Een kerstboom van 8 meter hoog waar je je vrolijkheid en geluk in kunt hangen,
brandende vuurkorven, overal fonkelende lichtjes en gezellige picknickbanken. Slot
Loevestein is deze winter extra sfeervol! Van 23 december t/m 7 januari wordt de
kerstvakantie gevierd op Slot Loevestein en is er van alles te doen: Verhalen van gidsen,
workshops, terug in de tijd met ridders en jonkvrouwen, middeleeuwse muziek en
soldaten in de vesting. Het hele programma is te vinden op de website van Slot
Loevestein.
Naturalis in Leiden
Slangen, spinnen en kikkers: in Naturalis zijn tientallen levende, giftige dieren en planten
te zien. In de tentoonstelling GIF! ontdek je waarom sommige dieren en planten giftig
zijn en hoe gif werkt. Naturalis-onderzoeker dr. Freek Vonk en zijn collega-onderzoekers
van Naturalis vertellen via filmpjes meer over het nut en de noodzaak van onderzoek
naar gif. In de tentoonstelling sta je oog in oog met bijvoorbeeld een gilamonster,
vogelspinnen en Freeks favoriet: de koningscobra. Ook zijn er veel doe-activiteiten voor
kinderen. Bekijk van dichtbij bijzondere demonstraties, maak een eigen maaltijd van
‘giftige’ paddenstoelen, zie de dierverzorger aan het werk tijdens het voeren van de
giftige dieren en ga net als dr. Freek Vonk op onderzoek uit.
Geofort in Herwijnen
Maak met behulp van een VR-bril een wel heel bijzondere wereldreis… niet als jezelf,
maar als Kerstman! Stap in zijn arrenslee en sjees in slechts enkele seconden door weer
en wind naar alle uithoeken van de wereld. Bezorg de cadeaus en raad aan de hand van
360◦ beelden waar je bent geweest. Als aandenken wordt er met behulp van een ‘green
screen’ een gave foto van je gemaakt. Tijdens de kerstvakantie is er nog veel meer te
doen op GeoFort. Bijvoorbeeld een sterrentocht by night voor hele gezin, proefjes doen
in het GeoLab, een Minecraft speurtocht, een workshops 3D printen voor kids en een
pannenkoek maken met de pannenkoekenmachine. Ook is er een kerstspeurtocht waar
je naar digitale kerstballen moet speuren en kun je marshmallows en ‘fortdogs’ roosteren
boven het kampvuur. Kijk voor het volledige programma op de website van het museum.
Recreatieboerderij Johan en Caroline in Wagenberg
Donderdag 28 december kun je heerlijk breien bij recreatieboerderij Johan en Caroline!
Maak voor je favoriete knuffel of pop een leuk warm sjaaltje (neem je knuffel of pop dus
mee!). De hele kleintjes gaan een pompom maken. De kinderen krijgen ook een lekkere
lunch bij ons. Kom je ook breien? Breien is hip!

Leestips voor thuis
Thuis lezen moet leuk zijn, het leesplezier van het kind staat voorop. Maak er gezellige
en ontspannen momenten van zodat uw kind meer zin heeft thuis samen met u te lezen.
Zorg voor succeservaringen en beloon kinderen.
Dwing of straf uw kind niet als het geen zin heeft om te lezen.
Zorg voor regelmaat. Veel kinderen lezen elke dag vlak voor/na het avondeten, of vlak
voor bedtijd. Kinderen vinden het prettig als er echt tijd voor hen wordt vrijgemaakt.
Niet snel even lezen omdat het moet, maar er echt voor gaan zitten.
Dagelijks een kwartier voorlezen is de beste stimulans en voorkomt problemen
bij begrijpend lezen. Het is effectiever dan 1 keer per week een uur. Wanneer u
voorleest, let hierbij dan op uw intonatie. Uw kind leert hiervan. Wanneer blijkt dat uw
boek niet aanslaat bij het kind, lees dit dan niet verder uit, maar kies een ander boek.
Voorafgaand aan het lezen is het belangrijk om te praten over het gekozen boek.
Hierdoor wordt voorkennis geactiveerd. Dit kunt u doen door naar de titel en de
plaatjes te kijken. Tijdens het lezen is het belangrijk om aan het einde van elke alinea,
bladzijde of hoofdstuk moeilijke woorden uit te leggen. Na het lezen wordt nog even kort
nagepraat over de gelezen tekst. Om de fantasie te ontwikkelen en de nieuwsgierigheid
te prikkelen kunt u uw kind laten voorspellen wat er de volgende keer gaat gebeuren.
Geef zelf het voorbeeld door ook eens een boek of krant te lezen in het bijzijn
van uw kind of door iets te vertellen over wat u gelezen hebt.

Geschikte boeken:
- Kies voor recreatieve boeken. Dit kunnen boeken uit een serie zijn (bv. Koen
Kampioen). Elk boek is een avonturenverhaal rondom dezelfde personages.
Het taalgebruik is eenvoudig, de verhaalopbouw chronologisch en de
personages vertonen stereotiepe gedragingen. Kinderen kunnen genieten van
het verhaal en hoeven er niet over na te denken.
- Ga samen met uw kind naar de bibliotheek. Voor de ontwikkeling is het ’t
beste wanneer het boek net iets boven het leesniveau van uw kind ligt.
Leesplezier staat echter voorop. Dus kiest uw kind vol overtuiging voor een
iets moeilijker of gemakkelijker boek, dan is dat ook goed.
- Stripboeken lezen is ook lezen.
- Laat uw kind jeugdtijdschriften lezen. Tijdschriften bevatten korte

overzichtelijke verhalen of artikeltjes. Uw kind krijgt dan sneller een
succeservaring: ik heb iets uitgelezen!
Lezen volgens de methode voor– koor – zelf:
- Kies een boek dat 1 of 2 avi-niveaus hoger ligt dan het niveau van uw kind.
- U als ouder leest een stuk tekst voor, uw kind wijst mee.
- Vervolgens leest u samen met uw kind hetzelfde stuk tekst. U leest zachtjes
mee, vooral als ondersteuning. Uw kind wijst met de vinger bij.
- Hierna leest uw kind de tekst zelfstandig hardop voor. U wijst bij en bepaalt
hiermee het tempo. Het lezen moet vloeiend en op toon gaan. Wanneer uw
kind aarzelt of hakkelt bij een woord zegt u het voor.
Meetrekkend lezen:
- Lees enkele zinnen uit het leesboek voor in een tempo dat uw kind kan volgen.
Geef hem/haar de opdracht om in zichzelf mee te lezen.
- Laat uw kind dezelfde zinnen hardop lezen. U wijst de woorden aan. Hierdoor
trekt u uw kind als het ware mee. Zeg een woord meteen voor wanneer uw
kind aarzelt, gaat spellen of een woord fout leest.
- Laat uw kind nogmaals dezelfde tekst lezen en probeer door bijwijzen het
tempo te versnellen. Negeer niet-storende fouten.

