September 2018
Meneer Ben
Meneer Ben werkt vanaf 24 september op maandagmiddag en woensdagochtend als
conciërge bij Vinkenbos. Meneer Ben verricht lichte werkzaamheden.
De overige dagdelen werkt meneer Ben op de St. Martinus te Rucphen.
Kijkkwartiertje voor ouders
Maandag 8 oktober om 15.30 uur en woensdag 10 oktober om 12.30 uur is er een
kijkkwartiertje. U kunt in de groep de schriften en werkjes van uw kind(eren) inzien.
De leraar en uw kind(eren) zijn daarbij aanwezig. Korte vragen kan de leraar
beantwoorden. Een gesprek naar aanleiding van de voortgang en de werkjes kunt u altijd
plannen met de leraar.
U kunt zelf een keuze maken op welke dag u langs komt. De kijkkwartiertjes zijn i.p.v.
de kijkmap.
Kindertop gemeente Rucphen.
In gesprek met én over de toekomst van Rucphen!
Op woensdagochtend 24 oktober organiseert de gemeente in samenwerking met de
scholen binnen de gemeente een Kindertop. Op deze ochtend is een vertegenwoordiging
van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de 1e klas van het voortgezet onderwijs
uitgenodigd. De kinderen mogen allerlei ideeën en dromen inbrengen voor de toekomst
van de gemeente Rucphen. In groepjes gaan ze deze ideeën verder uitwerken. De ideeën
worden aan het einde van de ochtend aan elkaar gepresenteerd, waarna de kinderen zelf
een top 3 kiezen. Tenslotte wordt samen met de kinderen bekeken hoe deze ideeën ook
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.
Kalender
De kalender is op de site van Vinkenbos aangepast. De vergaderingen van de ouderraad
en de datum van de sportdag staan nu vermeld. De Koningssportdag op 12 april komt te
vervallen.
Geheimen van de Rozenkrans
Zondagmiddag 30 september vindt in het Fatimapark de inwijding van de geheimen van
de rozenkrans plaats. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Schoolhandbaltoernooi
Het schoolhandbaltoernooi voor de groepen 6, 7 en 8 zit er al weer op voor dit
schooljaar. Naar ons idee is het toernooi sportief verlopen en was het weer ons weer
goed gezind.
Het doet ons elke keer weer goed als we zien dat de kinderen genieten van deze middag.
Langs deze weg willen wij daarom iedereen enorm bedanken voor de inzet die er
geleverd is, waardoor het mogelijk was om dit toernooi weer te kunnen organiseren.
Wij kijken weer uit naar het schoolhandbaltoernooi op 22 mei 2019 voor de groepen 4
en 5.
Met vriendelijke groet,
Hv Orion,
Ingrid Daems

Doe mee met de VoorleesExpress!
Wat doet de VoorleesExpress?
Bij de VoorleesExpress worden kinderen met een
(dreigende) taalachterstand wekelijks thuis
voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. De
VoorleesExpress stimuleert samen met ouders de
taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de
taalomgeving thuis. De VoorleesExpress:
 Voor gezinnen met kinderen van 2-8 jaar.
 De voorlezer komt bij jullie thuis.
 Eén keer per week (20 weken).
 Samen voorlezen en een keertje naar de bibliotheek.
 Kosten: eenmalig 10 euro.
Meer weten of aanmelden?
Bel 0164-237056 of mail naar voorleesexpress@wijzijntraversegroep.nl of vraag het aan
de juf of meester op school. De juf of meester kan u ook aanmelden.

Vriendschap is het centrale thema dit jaar voor de Kinderboekenweek.
(https://www.kinderboekenweek.nl/ ). Woensdag 3 oktober gaat Vinkenbos een
wereldrecordpoging ‘langste vriendschapsarmband’ ondernemen. Leden van de
ouderraad voeren een poppenkastvoorstelling op voor de kleuters, groepen ¾ gaan
knutselen, groepen 5 en 6 volgen een workshop ‘vriendschapsjournaal’ en de groepen 7
en 8 ontvangen een schrijfster in hun klas.
We sluiten donderdag 11 oktober af met een voorleesrondje in de school, want de
boeken en verhalen staan natuurlijk centraal. Wellicht extra reden om met uw kind een
(prenten)boek aan te schaffen.
Allemaal vriendjes
Ben je al een tijdje
naar een leuke vriend op zoek
ga dan naar de boekenkast
en zoek een prachtig boek
want als je je alleen voelt
is het echt ontzettend fijn
dat er op de wereld
zo veel leuke boeken zijn!
Marianne Busser en Ron Schrőder

Aan alle kinderen in de Franciscusparochie.
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Dan denken we aan de heilige Franciscus. Hij
kon met dieren praten. Hij zorgde ook goed voor arme mensen. We hebben onze
parochie naar Franciscus genoemd, omdat wij nog veel van hem kunnen leren over de
liefde voor mensen en de natuur.

Er zijn vijf kerken in de Sint Franciscusparochie. Ze staan in Rucphen, Schijf, Sint
Willebrord, Sprundel en Zegge.
Op zaterdag 6 oktober komen we bij elkaar voor onze jaarlijkse
Franciscusviering. Deze viering is in de Martinuskerk van Rucphen en we
beginnen om 19.00 uur.

Kinderen, jullie zijn van harte welkom. Jullie komen in een
processie, dat is een plechtig woord voor een optocht,
samen met de pastoor de kerk binnen. Jullie mogen een
knuffel meebrengen naar de kerk. De pastoor zal al jullie
knuffels zegenen.
Als de viering klaar is, gaan we naar het plein voor de kerk.
Mensen mogen, vanwege Werelddierendag, met hun huisdier naar
het plein komen, waar de pastoor ook de huisdieren zal zegenen.
Na de viering is er koffie, thee, limonade en lekker gebak voor iedereen.

Kom allemaal naar de viering in de Martinuskerk
van Rucphen op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur.
Je mag je knuffel mee naar huis nemen. Je mag hem natuurlijk ook aan
iemand anders geven. Wat zou Franciscus gedaan hebben?
Groetjes
van alle pastores.
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Sint Franciscusviering
6 oktober 2018 om 19.00 uur
H.Martinuskerk, Rucphen

