Maart 2018
Vrijwillige ouderbijdrage Vinkenbos
Wie weet is het u ontschoten en zou u best wel de ouderbijdrage willen betalen.
U kunt het overmaken op rekeningnummer NL64RABO0188613269.
Mocht het voor u handiger zijn om het contant te geven, dan storten wij het voor u op de
bankrekening van de school. Graag in beide gevallen de naam van kind(eren) vermelden
en de groep(en).
Het is ook mogelijk om de betaling gespreid te doen. Neem dan contact op met
Ineke Zopfi of Karin Honings.
Entreetoets groep zeven
Na de meivakantie wordt in de groepen zeven de Cito Entreetoets afgenomen. Het doel
van deze toets is om de kinderen, ouders en leerkrachten een goed beeld te geven welk
niveau de leerling op dit moment zouden kunnen halen op het voortgezet onderwijs. De
daadwerkelijke keuze wordt een jaar later gemaakt in groep acht. Voor de ouders van
groep zeven is er op negen april een speciale ouderavond over de Entreetoets. De ouders
van groep zeven krijgen hiervoor nog een speciale uitnodiging.

Vakantierooster 2018-2019
Borgesiusdag
12 oktober 2018
Herfstvakantie
15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie
04-03-2019 t/m 08-03-2019
Meivakantie
22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartweekend
30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag
10 juni 2019
Zomervakantie
08-07-2019 t/m 16-08-2019
Lentekriebels
In week 14 en 15 zal er in alle groepen aandacht worden besteed aan het
“Project Lentekriebels”.
Parochie nieuws
Er bestaat een website www.geloventhuis.nl.
Dit is een website voor gezinnen die zich willen oriënteren op hun geloof. Er staan
vaak creatieve verwerkingen in vermeld en je vindt er gebeden en leuke teksten.
Op de nieuwsbrief van geloventhuis kun je je abonneren, dan krijg je die via de mail
toegestuurd.
Groeten Pastor Wim van Reen

Activiteiten Dorpswerk Sprundel
Roefeldag
Op zaterdag 7 april organiseert de jeugdraadcommissie van Dorpswerk Sprundel weer de
Roefeldag. Roefelen is een Vlaams woord en betekent nieuwsgierig maken, snuffelen aan
het onbekende, stimuleren tot onderzoeken. Koning Boudewijn van België heeft de
Roefeldag geïntroduceerd. Hij zag dat heel veel kinderen wel wisten waar hun vader
werkte maar niet wisten wat er nu precies gebeurde achter de muren van het kantoor,
fabriek of bedrijf waar hun papa werkte. Vandaar dat hij vond dat kinderen de kans
moesten krijgen om eens in die bedrijven te gaan kijken en daar waar mogelijk ook mee
mochten helpen. En zo ontstond de Roefeldag.
Dit jaar zijn het Autobedrijf Oomen, Brandweer, Dynamico, Manege Godrie, Politie en
Timmerbedrijf van Trijp die de kinderen willen ontvangen en laten snuffelen aan hetgeen
er in deze bedrijven gebeurt. Op school zijn brieven over de Roefeldag aan de kinderen
meegegeven. Wilt u, als uw kind mee wil doen aan de Roefeldag, er voor zorgen dat de
ingevulde opgavestrook uiterlijk woensdagochtend 4 april op school of bij de Trapkes is
ingeleverd?
Disco
Zaterdag 14 april is het weer tijd voor een disco in het jeugdhonk van de Trapkes. Dit
voor de kinderen van groep 2 tot en met 8. Omdat het dan bijna Koningsdag is, maken
we er een koninklijke disco van. Van 19.00 uur tot 21.00 uur komen er koninklijke
discoklanken uit de boxen. Entree is zoals gewoonlijk € 2,-. Frisdrank kost € 1,- en snoep
€ 0,80. Dus voor alle “Kings of Pop” en “Dancing Queens”, graag tot zaterdag 14 april.

Kledingactie!!

Vrijdag 18 mei is het zover, we gaan weer kleding inzamelen!
Maar eerst de stand van zaken betreffende de vorige twee acties.
Vorig jaar rond deze tijd zamelde we kleding en dus geld in voor de
aankoop van een schaduwrijke boom voor op het schoolplein van de
onderbouw. Deze boom is inmiddels in samenwerking met kober
gekocht en zal tijdens het plantseizoen, omstreeks september,
geplant gaan worden.
De klimstang waarvoor we in het najaar
inzamelde is inmiddels besteld en wordt zo
spoedig mogelijk geplaats op het
schoolplein van de bovenbouw.

geld

Wij houden jullie op de hoogte van de vorderingen!
In mei komt er dus een nieuwe actie met een nieuw doel.
Voor de bestemming van het ingezamelde geld vragen we dit keer hulp van de
leerlingen. Zij mogen hun wensen kenbaar maken en dan gaan we kijken met welk idee
we aan de slag gaan. Informatie over hoe de kinderen hun wensen aan kunnen geven
volgt nog. Dus ruimt u de komende weken uw kledingkasten op, bewaar de goed
herbruikbare kleding en lever ze in tijdens de kledingactie van school. Dan kunnen we
deze keer de leerlingen blij gaan maken met een door henzelf gekozen doel.

