
 

 

 

 

Kalender basisschool Vinkenbos 

U kunt de schoolkalender van 2018-2019 vanaf zes juli vinden op onze website. 
De eerste schooldag 20 augustus ontvangt ieder gezin één schoolkalender. 

 

Lokaal IKC Vinkenbos 

Integraal Kind Centrum Vinkenbos heeft volgend schooljaar ruimte tekort. 

College van bestuur Borgesiusstichting, Kober, Wendy en Ineke zijn in overleg met de 

gemeente om te komen tot een oplossing voor het tekort aan ruimte. 
U wordt op de hoogte gehouden.  

 

Musical groep 8  

De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen tijd goed geoefend om een prachtige 

musical voorstelling weg te zetten. De titel van de musical is ‘de tent op z’n kop’ 

Groep 8 speelt de musical voor de kinderen van Vinkenbos.  
Dinsdagmiddag 26 juni zijn de oudere broers en zussen en opa’s en oma’s uitgenodigd. 

Donderdagavond 28 juni voert groep 8 de musical op voor de ouders.  

 

Kamp groep 8 

Groep 8 gaat maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 juli op kamp.  

Locatie is ook dit jaar weer Kamphuis de Blokken in Baarle-Nassau:  

https://www.deblokken.nl/  
Naast vele spelletjes, mogen uiteraard het kampvuur en de barbecue niet ontbreken.  

We wensen de kinderen een mooi, zonnig schoolkamp toe. 

Donderdag begint voor de kinderen van groep 8 de vakantie.  

 

Afscheid meneer Jan 

Meneer Jan neemt vrijdag 31 augustus afscheid van basisschool Vinkenbos.  
Meneer Jan is 44 jaar werkzaam geweest in het onderwijs.  

U ontvangt na de vakantie informatie over de dag dat meneer Jan afscheid neemt.  

 

Juffrouw Vicky en juffrouw Joyce 

Juffrouw Vicky Koevoets en juffrouw Joyce Lodewijks werken vanaf komend schooljaar 

op basisschool Vinkenbos.  
 

Groepsindeling 2018-2019 

U ontvangt vrijdag 29 juni in de middag de groepsindeling leerlingen voor het volgend 

schooljaar. U krijgt tevens een begeleidende brief hierbij, waarop u het aantal groepen 

van basisschool Vinkenbos kunt zien met de desbetreffende leraren erbij.  

 

Donderdag 5 juli 
De kinderen krijgen donderdag 5 juli al een groot deel van hun schriften e.d. mee naar 

huis. Geef die dag een stevige tas mee naar school toe.  
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Bedankt 

Alle ouders/verzorgers, opa’s en oma’s die zich dit schooljaar hebben ingezet voor de 

kinderen van Vinkenbos willen we bedanken. Uw hulp maakt het mogelijk dat we een  

flink aantal activiteiten kunnen organiseren!  

 

Laatste schooldag 
We nodigen u uit om vrijdagochtend 6 juli rond de klok van 12.00 uur aanwezig te zijn 

op de speelplaats aan de voorkant van de school. We willen samen met alle kinderen en 

ouders/verzorgers de grote vakantie inluiden.  

 

Zomerlezen 

Het is ontzettend belangrijk om in de zomervakantie te blijven lezen. 
Uit ervaring weten wij dat kinderen soms wel 2 AVI-niveaus naar beneden kunnen 

zakken. 

Behoud het AVI-niveau in de zomer! Laat uw kind lekker lezen in de zomervakantie. 

Op www.zwijsen.nl/zomerlezen kunt u leuke boeken vinden om te lezen. 

 

PLUSKLAS 

Wat is iedereen enthousiast over de Plusklas. 
Samen met de St. Martinusschool in Schijf en Vinkenbos in Sprundel 

krijgen enkele leerlingen van de groepen 5 t/m 8 op vrijdagochtend 

aangepaste lessen die beter aansluiten bij wat deze leerlingen aankunnen. 

Volgend schooljaar wordt de Plusklas voortgezet, maar verhuist naar 

donderdagochtend. De ouders van deze kinderen zijn hierover geïnformeerd. 

Op vrijdag 22 juni laten de kinderen van de Plusklas zien wat ze zoal doen. 

U bent welkom tussen 13.30 en 16.30 uur, locatie St. Martinusschool Schijf. 

Schoolreis 

Op dinsdag 18 september aanstaande staat onze jaarlijkse schoolreis gepland. 

We brengen die dag met de groepen 1 t/m 4 een bezoek aan Pukkemuk in Dongen. De 

groepen 5 t/m 8 gaan naar de Efteling. Meer informatie over de schoolreis ontvangt u in 

de eerste week na de zomervakantie. 

Kleding inzameling 

Alle kinderen, mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, buren enz hebben weer heel erg hun best 

gedaan. 

De kleding inzameling heeft namelijk €450,- opgeleverd. 

De kinderen hebben ontzettend veel leuke, goede, creatieve ideeën bedacht wat school 

zou kunnen aanschaffen voor dit bedrag. 

Dus gaan we voor de kleuters mooie verkleedkleren aanschaffen en voor de rest van de 
school buiten speel materialen. 

Met speciale dank aan Richard van stichting “de redding” 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.zwijsen.nl/zomerlezen


Zomervakantie 2018 

Team vinkenbos wenst u allen een mooie, zonnige en ontspannen vakantie toe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
We zien de kinderen en u weer graag terug op school maandag 20 augustus.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
Parochienieuws 

Voorlezen in de Sint Janskapel 

De parochiekern van Joannes de Doper te Sprundel, zoekt vrijwilligers die 1 tot 2 keer 

per maand lector willen worden in de Sint Janskapel.  

 
Door persoonlijke omstandigheden zijn lectoren gestopt met hun werkzaamheden.   

 

Wat doet een lector in de viering? 

Een lector leest de eerste en de tweede lezing voor.  

De lector leest ook de voorbede, intenties en  mededelingen en kondigt de 

collecte aan.  

 
Op zaterdag wordt wekelijks om 17.00 uur een viering gehouden in de kapel. Er zijn per 

maand 4 of 5 vieringen.  

 

Tijdsinvestering: 

Per keer 1 uurtje werk.  

Uitdaging:  
Als u altijd al eens voor een groep mensen heeft willen staan en hen heeft 

willen toespreken, dan is dit een mooie kans om uzelf hierin te ontwikkelen.  

 

We horen graag van u. 

 

De parochiekerncommissie 
 

parhjdedoper@hetnet.nl 

0165 – 382214 (maandag en vrijdag 09.30 tot 11.30 uur) 

 

Pastor Wim van Reen 

0640290899 

wim.vanreen@sintfranciscusparochie.nl 

 



 
 
 
 

 
 

Op vrijdagavond 29 juni om 19.00 uur 
op het Hoogfeest van Petrus en Paulus 

is er in de Martinuskerk van Schijf  
een speciale dankviering  

van de Sint Franciscusparochie.  
 

Kinderen die hun Eerste Communie  
of hun Vormsel hebben gedaan,  

zijn van harte uitgenodigd.  

Natuurlijk mogen alle andere kinderen ook komen. 
 

In de viering wordt een verhaal voor kinderen gelezen,  
het kinderkoor Fasollasi is er en zal een paar leuke liedjes zingen.  

 

Na de viering is er in de pastorietuin  
koffie en thee voor de volwassenen en  

er is limonade voor de kinderen. 
 

De viering heeft als titel meegekregen:  
“rotsvast vertrouwen”.  

 
De viering is ook een dank je wel  

aan alle mensen  
die het afgelopen jaar geholpen hebben in de kerk:  

de vrijwilligers. 
 

Pastores van de Franciscusparochie zullen in deze viering voorgaan.  
Heel graag tot vrijdag 29 juni om 19.00 uur  

in de Martinuskerk van Schijf. 
 

Groetjes en tot dan, 
 

Pastor Hans van Geel 
Pastor Gerard Damen 

Pastor Jan van Steenoven 
Pastor Rob van Sambeek 

Pastor Wim van Reen 

 
 


