Oktober 2018
Schoolplan 2019-2022
De scholen van de Borgesiusstichting stellen dit schooljaar een nieuw schoolplan op voor
de aankomende 3 schooljaren. In een schoolplan staan o.a. landelijke wettelijke kaders
omschreven en doelen die de school, maar ook de totale stichting stelt voor deze
aankomende periode.
Het onderwijs op een andere manier organiseren dan middels het leerstofklassenjaar
systeem heeft een prioriteit. U merkt nu al dat kinderen van dezelfde jaargroepen bij de
vakken lezen en rekenen worden uitgewisseld. Atelier is een voorbeeld op het gebied van
cultuur/ creativiteit.
De komende schooljaren wordt hier verder vorm aan gegeven waarbij het kind en de
leerkracht centraal staan. Een passend vorm van onderwijs voor kinderen.
Rapporten en ouderavonden
We hanteren dit schooljaar voor de laatste keer het voor uw bekende rapport.
Er is, mede door de komst van het nieuwe schoolplan, een nieuwe lay-out van
rapportage in ontwikkeling. Met ingang van volgend schooljaar zal de school gaan
werken met deze nieuwe lay-out.
Voor volgend schooljaar kan de vorm waarin u ouderavonden tot nu toe gewend bent
ook veranderen. Uiteraard nemen we u mee met deze veranderingen.
Ouderportaal
De meeste ouders hebben zich aangemeld bij ouderportaal. We willen de ouders, die nog
niet zijn aangemeld, verzoeken om dit nog vandaag, 2 november in orde te maken, in
verband met het aflopen van de aanmeldcodes.
Mocht het u niet lukken, dan kunt u altijd contact opnemen met de leraar van de groep.
U kunt een afspraak maken om eventueel samen met de leraar de aanmelding in orde te
maken. Na aankomend weekend verloopt de communicatie met u als ouder grotendeels
via het ouderportaal.
Voor de ouderavonden in november worden de tijden waarop u zich kunt inschrijven
middels ouderportaal geregeld.
In de loop van volgende week volgt er nog een aparte nieuwsbrief met daarop meer info
rondom het programma.
Vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019
Fijn dat er al veel ouders zijn, die de ouderbijdrage hebben voldaan. Dank daarvoor!
We hopen dat zoveel mogelijk ouders de bijdrage willen voldoen. Alle kinderen maken
gebruik van activiteiten en materiaal op school, waarvoor deze bijdrage wordt
aangesproken. U kunt uw bijdrage van € 20,- storten op rekening nummer NL64RABO
01886 13 269 t.n.v. ouderbijdrage basisschool Vinkenbos met vermelding van naam en
groep van uw kind(eren).
U kunt het bedrag ook in een envelop, met daarop de naam van uw kind, afgeven bij de
leerkracht van uw kind. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om het bedrag in delen te
voldoen. Neem hiervoor contact op met Ineke Zopfi of Karin Honings.

GGD
GGD West-Brabant werkt samen met de basisscholen. Zo voeren zij op school onder
andere een gezondheidsonderzoek uit voor leerlingen van vijf-zes jaar en tien-elf jaar.
Daarnaast zijn ze betrokken bij bepaalde projecten op onze school, zoals De Gezonde
School en Lentekriebels.
Zo is er ook het project M@ZL (spreek uit mazzel), dat ontwikkeld is door de GGD WestBrabant en vorig jaar bekroond met de landelijke innovatieprijs voor
Jeugdgezondheidszorg.
M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) is op het Voortgezet Onderwijs een
succes gebleken. Samen met ouders en leerlingen wordt gezocht naar een oplossing
rondom het ziekteverzuim, waardoor een kind zoveel mogelijk kan deelnemen aan het
onderwijs.
Het project wordt nu ook ingezet op de basisscholen. Regelmatig ziekteverzuim van
leerlingen tijdens een schooljaar (schooljaren) wordt doorgeven aan de GGD. Meer
informatie over het project vindt u op deze website:
https://www.ggdwestbrabant.nl/mazl

Kids Sport Project
Het Top Kids Sport Project voor kinderen met overgewicht is een uniek en nieuw project
in de gemeente Rucphen.
Het is een samenwerking tussen diëtiste Femke Mensen en Fysiotherapeute Maartje
Bouma. Zij begeleiden 10 weken lang kinderen met overgewicht om gezond te (gaan)
eten en meer plezier te ervaren in bewegen.
Op 29 november start er een nieuwe groep en hiervoor kunnen ouders van kinderen
tussen de 8 en 12 jaar zich opgeven. In de loop van de aankomende weken ontvangt u
over het project en de aanmelding een flyer.
Er zijn geen kosten aan verbonden, het project wordt volledig vergoed door de
zorgverzekering.
Wilt u meer informatie of wilt u, uw kind al aanmelden, mail dan naar:
femke@deheerlijkepraktijk.nl of info@boumafysiotherapie.nl

Gezonde School vignet ‘Bewegen en Sport’
Basisschool Vinkenbos heeft als Gezonde School letterlijk niet stil gezeten afgelopen jaar.
Naast het vignet Voeding hebben we nu ook het vignet Bewegen en Sport behaald.
We hebben bewust gekozen om eerst het vignet Voeding goed in kaart te brengen en
hiermee aan de slag te gaan als school alvorens we een nieuw vignet hebben
aangevraagd.
Vorig jaar hebben we een start gemaakt met het aanvragen van het vignet Bewegen en
Sport. Een school moet aan tal van eisen voldoen eer zij dit vignet in ontvangst mogen
nemen. Denk hierbij aan een uitdagend schoolplein, voldoende lessen
bewegingsonderwijs, sportdagen en sporttoernooien. Ook buitenschoolse activiteiten met
betrekking tot beweging en wat de leerkrachten in de groep doen met de kinderen aan
beweging.
Ons speerpunt is om meer te bewegen tussen de lessen door. Dit kunnen we goed
combineren met kanjeroefeningen of oefeningen uit de methode Energize. Ons hoofd
even leegmaken alvorens we verder gaan met een andere les. We zullen hier het
komende schooljaar extra bij stilstaan.
Heeft u als ouder nog suggesties, ideetjes of tips,
rondom het vignet Bewegen en Sport,
dan horen wij dit uiteraard graag!
Sportieve groet,
coördinatoren Gezonde School
Noortje Kuijstermans en Marijke Verhulst

Kleding inzameling
Alle kinderen, mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, buren, enz. hebben weer heel erg hun
best gedaan. Bedankt!
De kleding inzameling heeft namelijk

€428,- euro opgeleverd.

Dit bedrag wordt besteed aan buitenspeelmaterialen.

Met speciale dank aan Richard van stichting “de redding”

Adventviering
Beste ouders,
Nog maar een paar weken te gaan voordat we ons op Kerstmis gaan voorbereiden.
Ook in de kerk doen we dat, 4 weken lang, tijdens de Advent.
Aan het begin van deze periode is er weer een kindvriendelijke viering, op zaterdag 1
december om 17.00 uur. Pastor Gerard Damen gaat hierin voor.
We steken dan de eerste kaars aan op de adventskrans en werken zo naar Kerstmis toe.
Ook op Kerstavond (maandag 24 december) is er een viering, om 17.00 uur! Hierin zal
pastor Rob van Sambeek voorgaan.
Voor beide vieringen zijn er weer kinderen nodig, die willen zingen in het koor.
Daarom kom ik volgende week weer langs met de bekende briefjes, en hoop dat er veel
kinderen zijn die zin hebben om mee te doen, hetzij in één van de vieringen, hetzij in
allebei. De repetities zijn steeds op maandag en/of donderdag na schooltijd, van half 4
tot ongeveer 4 uur. We repeteren in de school, in het speellokaal van de kleuters of in de
koffiekamer.
Er staat altijd een bekertje drinken klaar en na afloop is er ook nog wat lekkers.
De repetities voor de adventviering zijn op de donderdagen 8, 15, 22 en 29 november.
De repetities voor de kerstviering zijn op de middagen (maandag en donderdag!)3, 6 17
en 20 december. Een keer verzuimen is niet erg, maar het is wel nodig dat je in elk geval
de helft van de repetities meemaakt.
Ik hoop weer op veel aanmeldingen!
Vriendelijke groeten,
Tonnie Sedee

Zin in Zingen?
Er is goed nieuws voor de kinderen die houden van zingen want er wordt een zangclubje
opgestart vanaf 9 november op de vrijdagmiddag! Na schooltijd kun je met je vrienden
of vriendinnen naar dorpshuis De Trapkes komen, waar we lekker om de piano gaan
zingen.
Het zangclubje is bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8. Kinderen
mogen zelf meedenken over de liedjes die we gaan zingen! Ik vind het namelijk het
belangrijkst dat de kinderen enthousiast worden en het leuk vinden om met muziek bezig
te zijn.
Naast het zingen worden er leuke zangspelletjes en opwarmoefeningen gedaan. We gaan
aan de slag met alles wat er bij het zingen komt kijken. Ook gaan we kijken of we na
verloop van tijd meerstemmig kunnen leren zingen.
Lijkt je dit nou leuk?
Natuurlijk!
Kom dan 9 november langs en zing lekker mee! 😊
Meld je aan via het onderstaande email-adres om praktische informatie te blijven krijgen
over datums en tijden.
Praktische info:
Waar: Preekzaal
Tijd: Vrijdag van 16:00 – 16:45

Contributie is gratis op 9, 16 en 23 november.
Daarna bedraagt de contributie € 3,- per keer en deze wordt periodiek geïnd.
Over mij
Mijn naam is Jelle van Bezouw en ik studeer aan de Academie voor Muziekeducatie in
Tilburg. Muziek is voor mij iets heel moois en dat wil ik graag delen met anderen. Ik geef
al anderhalf jaar gitaarles in Sprundel, maar wilde er graag iets bij gaan doen.
Ik hoorde dat er wel interesse is in zingen met een clubje en daarom is dit idee ontstaan.
Mocht je nog vragen of ideeën hebben dan hoor ik het graag!
E-mail: j.vanbezouw@student.fontys.nl
Mobiel: 06-57558281

