
 

 

Schoolkamp 2017-2018 

Op maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 juli was het weer zover: groep 8 sloot hun 

basisschoolperiode af met een spetterend schoolkamp! 
Alle leerlingen van groep 8 hebben, onder prima weersomstandigheden weer genoten 

van de vele spellen, de spooktocht, het kampvuur, de vrije tijd, de gezelligheid en 

kampbeheerder Kees. 

Voor de leerlingen die nu in groep 8 zitten en al een beetje nieuwsgierig worden……… 

Bezoek onderstaande website eens: 

http://www.deblokken.nl/   
Tenslotte willen we nog een woord van dank richten aan Ronnie Gommers van  

Café de Coop, voor het beschikbaar stellen van al het drinken op het schoolkamp. Zo ook 

dank aan Keurslagerij Monden voor het beschikbaar stellen van de bus om al het vlees 

en barbecuemateriaal te vervoeren.  

                                     
 
Lezen  

Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen, gedichten, etc. helpt 

ons om sociaal te functioneren. Door te lezen, kunnen we ons beter inleven, meer begrip 

opbrengen voor anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen. 

Wie in zijn/ haar vrije tijd voor het plezier leest, ziet de woordenschat en taalvaardigheid 

groeien en gaat daardoor weer vaker lezen. Lezen draagt daarnaast ook positief bij aan 
de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Lezers spiegelen zich aan de personages in een 

boek, verplaatsen zich in andere mensen en in andere culturen en leren de wereld zien 

vanuit verschillende perspectieven. 

 

Naast de school bepalen met name de ouders in hoge mate of kinderen lezers worden of 

niet. De invloed van ouders is aanzienlijk groter dan de invloed van de school. Ouders 

dragen bij aan een positieve leesopvoeding door het goede voorbeeld te geven (zelf 
lezen en boekbezit), voor te lezen, met kinderen naar de bibliotheek of boekhandel te 

gaan en te praten over boeken. Gezien de invloed van ouders mag je verwachten dat zij, 

in samenspraak met het onderwijs hun bijdrage leveren aan de leesopvoeding van 

kinderen. Dit geldt ook voor ouders die van huis uit niet gewend zijn (voor) te lezen of 

hier niet of minder vaardig in zijn. 

 
Ouderpartnerschap van ouder en school in algemene zin en met betrekking tot de 

leesopvoeding leidt tot betere resultaten. 
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Fietscirkel 

Op de site van onze school www.bsvinkenbos.nl is onder het kopje verkeerswerkgroep 

de fietscirkel te vinden. Op deze plattegrond is te zien of uw kind(eren) wel of niet met 

de fiets mogen komen. We hebben deze cirkel ontworpen om ervoor te zorgen dat er niet 

te veel kinderen die dichtbij wonen met de fiets naar school toe komen. We hebben 

helaas niet genoeg plaats op het schoolplein om zoveel fietsen te stallen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

De Verkeerswerkgroep 

 

 

Nieuwe leraar 

Hallo allemaal! Mijn naam is Vicky Koevoets en ik kom uit Sint Willebrord.  
Dit schooljaar start ik in groep 8B op basisschool Vinkenbos. Hier heb ik natuurlijk erg 

veel zin in!  

De eerste twee weken bevallen erg goed met alle nieuwe collega's en kinderen.  

We gaan er een topjaar van maken! 

 

 

Onderwijsassistente 
Graag wil ik mezelf even voorstellen. 

Mijn naam is Maud Muller en ik ben 23 jaar oud.  

 

In juni 2015 heb ik de opleiding Onderwijsassistent succesvol afgerond. Door mijn 

opleiding weet ik heel zeker dat mijn hart ligt bij het werken met kinderen en ben ik mijn 

kennis gaan delen op verschillende scholen. 
 

Met veel enthousiasme ga ik deze uitdaging aan en ben ik dit jaar gestart op Vinkenbos, 

waar jullie mij voornamelijk zullen zien in de groepen 7 en 8.  

Ik hoop dat het een leuke tijd gaat worden, ik heb er in ieder geval veel zin in!  

 Tot snel! 

Groetjes juffrouw Maud 
 

 

Zij-instromer 

Hoi allemaal, 

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mij aan u voor te stellen. 

Ik ben Tamara Hagenaars en ben dit schooljaar gestart als zij-instroom leerkracht op 

Vinkenbos.  
En wat is het een leuke school! 

 

Ik ben 34 jaar en heb 2 kindjes, Zoë van bijna 5 en Loek van net 3. 

Op dit moment ben ik ondersteunend voor groep 6 van Juf Noortje en juf Denise op 

maandag en dinsdag en op donderdag  voor groep 5/6 van juf Marijke. 

Op termijn zal ik ook meer betrokken raken bij andere groepen op school en zelf lessen 
op me gaan nemen. 

 

Mijn studie achtergrond is HBO Pedagogiek en later kennis verbreding op het gebied van 

klinische psychologie. De afgelopen 12 jaar heb ik binnen de jeugdhulpverlening en 

jeugd verslavingszorg gewerkt. 
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Om het vak als leerkracht goed ten uitvoer te kunnen brengen zal ik de komende 2 jaar 

ook de Pabo gaan volgen.  

Om toch, alvorens de Pabo is doorlopen, als zij-instromer actief aan het werk te kunnen 

binnen het basisonderwijs heb ik vooraf een streng assessment traject doorlopen om zo 

mijn kwaliteiten en geschiktheid vast te kunnen stellen. 

Mocht u vragen hebben over dit assessment, mijn voorgrond of wat u van mij kunt 
verwachten kunt u die mij ten allen tijden stellen. Ik sta open om al uw vragen hierover 

te beantwoorden. 

Het schooljaar is voor mij in ieder geval heel positief gestart, en ik heb veel zin in de rest 

van het jaar! 

Groetjes, Tamara. 

 
 

Stagiaire 

Hallo, mijn naam is Ravanne van Wanrooij. Ik ben 20 jaar oud en woon in Sint-

Willebrord. In juli 2017 heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond op Vitalis college. 

Dit was het toch niet helemaal en ik wilde graag verder leren. Vandaar dat ik nu ben 

gestart met de opleiding Pedagogiek op Fontys in Tilburg.  

John, de intern begeleider, zal mij begeleiden en ik zal ook in de groepen mee gaan 
kijken of ik de leerkracht kan ondersteunen. Mijn stagedag is op donderdag, het hele 

schooljaar lang. Vragen mogen mij altijd gesteld worden als u mij ziet lopen of eventueel 

op mijn mail: r.wanrooij@student.fontys.nl  

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik heb er zin in!  

Groetjes Ravanne 

 
 

Gezonde School 

Ook dit schooljaar gaan wij het beleid van de Gezonde School weer voortzetten. We 

hebben vorig jaar heel veel leuke gezonde traktaties voorbij zien komen en hopen die 

ook dit jaar weer terug te zien in de klassen. Ook hebben alle kinderen voor de 

ochtendpauze een fruit en/of groente hapje bij zich wat wij ontzettend waarderen. De 
Gezonde School gaat steeds meer leven hier op Vinkenbos. Dit schooljaar houden we 

jullie regelmatig op de hoogte wat wij als Gezonde School doen voor de kinderen. Op 

naar een fris en fruitig schooljaar! 
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Afscheid meneer Jan 

Heel hartelijk bedankt allemaal. 

Vrijdag 31 augustus was voor ons een fantastisch mooie dag. 

 

Het begon met een hele leuke ontvangst door een woordje van de  papierkliko en 

prachtige acts van de kinderen van de onderbouw. Met zang en dans in Franse stijl  met 
begeleiding van de accordeongroep en de kinderen die accentloos Frans zongen. 

Genoten van een picknick in het park  en ’s middags genoten van de hele leuke 

workshops van de bovenbouw. 

 

Daarna het kippenvel moment toen we uitgezwaaid werden door alle kinderen en 

leerkrachten van de school. 
 

Het is voor mij een voorrecht geweest om zo lang in Sprundel te hebben mogen werken 

en een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs aan de kinderen in Sprundel. 

Ik heb een hele mooie tijd gehad in Sprundel. De contacten met mensen met wie ik 

vanuit de school mocht samenwerken, de ouders en zeker de kinderen ga ik missen. 

Heel fijn dat ik in een team mocht werken met collega’s die oog hebben voor elkaar en 

voor de kinderen, elkaar helpen en ondersteunen. Het schept een band.  Ik ben al mijn 
collega’s daar heel dankbaar voor. 

 

Allemaal  geweldig bedankt. 

Jan van de Riet en ook Franca, Ellis, Cathelijne en Rutger 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Bijlage 1: flyer Geheimen van de Rozenkrans 


