
 

 

Fijne feestdagen 

Alle medewerkers van bs Vinkenbos wensen alle ouders/ verzorgers en kinderen van 

onze school een hele gezellige kerstvakantie met knusse kerstdagen en een spetterende 

oud en nieuw viering. 

Daarnaast wensen we ieder kind een mooi 2019, waarin je jezelf verder mag ontwikkelen 

tot het prachtige persoontje in wording! 
 

Zie ook het filmpje in de bijlage 

 

 

Sint op school 

 

Ook dit jaar was het weer afwachten of Sinterklaas en zijn 
pieten Vinkenbos zouden bezoeken. De leerlingen uit groep 

8 hadden vernomen dat Sinterklaas er niet zou zijn en 

hadden daarom voorzorgsmaatregelen getroffen. Ruben 

van den Beemt werd hulpsinterklaas en wat andere 

leerlingen speelden zwarte piet. Gelukkig kwam niet veel 

later de Sint toch aan met paard en wagen. De leerlingen 
van groep 1 t/m 5 hebben weer leuke optredens voor de 

Sint en zijn pieten verzorgd. Er werd gedanst, gezongen en 

toneel gespeeld. Van de Sint hebben alle leerlingen het laatste pietenplaatje gekregen 

voor op de leesplankjes! En natuurlijk is hele school weer goed verwend met allerlei 

bruikbare materialen. 

De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben groots uitgepakt met 
de gemaakte surprises! Complimenten hiervoor! De Sint en 

zijn pieten zijn weer veilig in Spanje aangekomen en beloven 

volgend jaar gewoon weer langs te komen op BS Vinkenbos.  
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Vrijwillige ouderbijdrage 

Fijn dat we al van zo veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage hebben mogen ontvangen! 

 

 

Plusklas Sprundel, Schijf, Rucphen. 

De plusklas draait op dit moment op volle toeren. Er gewerkt in 2 groepen, nl. de 
bovenbouw en de middenbouw. De locatie is de Vindplaats in Schijf. Dit gebeurt op 

donderdag onder begeleiding van onder andere Juffrouw Kim. 

Meneer Johnny vervangt met ingang van 10 januari juffrouw Cathy op deze donderdag in 

de Plusklas. Juffrouw Daniëlle komt vanaf 10 januari tot eind schooljaar op donderdag in 

groep 7A.  

 

 
 

 

ANWB Streetwise 

Op maandag 10 december is de ANWB Streetwise bij ons op school geweest. 

Instructeurs van de ANWB hebben de kinderen op een hele leuke manier veel geleerd 
over het verkeer. 

O.A. over  het oversteken, de remweg, het fietsen met zware tassen en waarom je nu 

een gordel aan moet doen in de auto. De kinderen waren erg enthousiast. Ze hebben 

dan ook allemaal een diploma verdiend. 

De foto's van deze dag zijn te zien op het ouderportaal. 

 
 

ROPARUN ijsjesactie 

Wij als Roparun team SV Sprundel #102 willen jullie graag bedanken voor het kopen van 

de pinguïn ijsjes om ons als team te steunen! Wij hebben op Basisschool Vinkenbos het 

hele mooie bedrag van € 233,00 opgehaald. Daar zijn wij heel erg blij mee.  

Op 8, 9 en 10 juni nemen wij deel aan de Roparun 2019 en wij hopen een mooi bedrag 
aan de stichting Roparun te kunnen overhandigen. 

Volg ons ook op facebook: team SV Sprundel Roparun 2019 

Graag willen wij u als Roparun team SV Sprundel #102 hele mooie feestdagen & een 

goed en gezond 2019 wensen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 



Leerlingenzorg. 

Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind, dan is het gebruikelijk dit 

eerst te bespreken met de groepsleerkracht van uw kind. U kunt via Ouderportaal een 

afspraak inplannen. 

Vaak zien we dat, door een opbouwend (en soms structureel) overleg tussen ouders en 

de leerkracht, dit een juiste bijdrage is aan de voortgang  van deze ontwikkeling. 
 

De leerkracht staat uiteraard niet alleen in dit proces, maar wordt ondersteund door 

andere leerkrachten en ook door het zorgteam op onze school. Het zorgteam bestaat uit 

de volgende personen: 

- Ineke Zopfi, directeur 

- John Taks, IB/ zorg algemeen en bovenbouwcoördinator 
- Mariëtte Veraart, middenbouwcoördinator 

- Lianda Mouws, onderbouwcoördinator 

 

Het kan voorkomen dat er gesprekken plaatsvinden, waarbij meerdere personen 

aansluiten, zoals een logopedist, een jeugdprofessional, een direct betrokken persoon 

vanuit een instantie (zoals TRIVERS, Praktijk Hoogbegaafd, NuJij, GGD), of een 

onderwijsondersteuner vanuit een andere school. 
Hierbij sluit vaak iemand uit het zorgteam aan.  

Het kan tevens zijn dat de leerkracht iemand uit het zorgteam bij een gesprek vraagt om 

een aantal specifieke zaken toe te lichten. 

 

We proberen het lid van het zorgteam, betrokken bij een bepaalde bouw, te koppelen 

aan deze gesprekken. 
Zo sluit Lianda aan bij de gesprekken over leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3.  

Ineke sluit aan bij de groepen 4 en Mariëtte bij de gesprekken over leerlingen uit de 

groepen 5 en 6. John doet dat voor de groepen 7 en 8. 

Daarnaast sluit John soms ook aan bij gesprekken over leerlingen in groep 1 t/m 6 en 

Ineke soms bij gesprekken over leerlingen van groep 1 t/m 8. Dit kan zijn vanwege 

specifieke situaties, maar ook vanuit praktisch oogpunt (bv. Mariëtte en Lianda hebben 2 
dagen een groep en zijn op donderdag buiten de groep). 

 

 

 

 

 

 
 

Dit schooljaar neemt Vinkenbos het Cultuurbuffet af. Dit houdt in dat alle groepen een 

theatervoorstelling bezoeken en enkele dagen hierna een gastles krijgen. Bij deze 

gastlessen reflecteren de kinderen over de voorstelling gekoppeld aan een doe-opdracht.  

 

De voorstellingen dit schooljaar zijn: 
Groepen 1-2: De kleine vuurtorenwachter (beeldend – theater) 

Groepen 3-4: Poppentheatercabaret (drama) 

Groepen 5-6: Koning van Katoren (muziek- theater) 

Groepen 7-8: Overtreffende trap (dans) 

 

Uitgeverij Zwijsen heeft een online muziekcursus voor kinderen ontwikkeld: Muzikool.  

In twaalf weken tijd leggen ze de basis voor een leven lang muziek! Aan het einde van 
de muziekcursus kunnen kinderen: noten lezen (a t/m g), verschil in toonhoogtes 

herkennen, weten hoeveel tellen noten duren en een kort muziekstuk uitschrijven. 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/muzicool  

 

 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/muzicool


Uitgaantips voor in de kerstvakantie: 

- De tentoonstelling Fabeltjesland in Rotterdam. Wellicht een tip om met het hele 

gezin (opa’s en oma’s) naar toe te gaan?  

https://fabeltjesland.nl/tentoonstelling/   

 

- “Sport buiten de lijntjes”. Ontdek Sport 2.0, een gloednieuwe tentoonstelling in 
Technopolis! Sporten is gezond… maar Sport 2.0 is VET! Voeg wat nieuwe 

technologieën aan je sportervaring toe en sta versteld hoe eenvoudig én leuk het 

is om je grenzen te verleggen. Kom virtueel parapente vliegen en klim jezelf naar 

de top in augmented reality. Of haal verbluffende stunts uit zonder er maar één 

schrammetje aan over te houden.  

www.technopolis.be   
 

- Betoverend Breda: Heb je wel eens een kerstboom een verhaal horen vertellen? 

Vast niet.. De elf meter hoge kerstboom op de Grote Markt komt iedere dag een 

aantal keer tot leven om het verhaal van Careltje te vertellen, het mysterieuze 

jongetje dat onder de Grote Markt woont.  

https://betoverendbreda.nl/   

 
- In De Uitvindfabriek in Breda kun je volop actief aan de slag met creatieve 

workshops. Je maakt bijvoorbeeld een tijger voor het circus uit de film ‘Het 

Zonnewiel’, of een Afrikaans muziekinstrument van afvalmaterialen. Vind je het 

leuker om zelf een filmpje op te nemen in de Green Screen studio of een tekenfilm 

te maken met de Praxinoscoop? Of experimenteer je graag met een 3D printer? 

Het kan! Je kiest zelf wanneer en wat je gaat doen! De activiteiten hebben geen 
vaste begintijdstippen en de avonturenbegeleiders van De Uitvindfabriek helpen je 

graag op weg.  

www.uitvindfabriek.nl  

 

 
 

- Wiskunde in de kerstboom! Weet je wat veelvlakken zijn? Je kent deze fascinerende 

wiskundige vormen vast wel, de kubus is er één van. In de wiskunde leren we dat je 
deze vormen overal tegen komt, en vanaf deze kerstvakantie hangen ze zelfs in je 

kerstboom! Knutsel ze bij Rijksmuseum Boerhaave in Leiden zelf in elkaar en leer 

waarom ze zo bijzonder zijn.  

https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/Wiskunde-in-de-kerstboom/  

 

- 29 december in het Textielmuseum Tilburg: Jullie Kerst- of Nieuwjaarstafel heeft 
er nog nooit zo mooi uitgezien met je zelfgemaakte loper. Stempelen, schilderen, 

borduren en plakken, alles mag vandaag want het is FEEST! 

https://www.textielmuseum.nl/nl/agenda/kunstkudde#Feestelijk%20tafelgoed  

 

- COMM: museum voor communicatie in Den Haag. Speciale activiteiten tijdens de 

kerstvakantie: Bingo challenge, speurtocht, gratis chocolademelk, ontmoet 

Tiktokkers en Instagrammers, Instagram 
tour.https://www.comm.nl/museum/activiteiten/kerstvakantie/  

 

- Winteractiviteiten in het Openluchtmuseum in Arnhem: 

https://www.openluchtmuseum.nl/ontdek-het-museum/activiteiten  

https://fabeltjesland.nl/tentoonstelling/
http://www.technopolis.be/
https://betoverendbreda.nl/
http://www.uitvindfabriek.nl/
https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/Wiskunde-in-de-kerstboom/
https://www.textielmuseum.nl/nl/agenda/kunstkudde#Feestelijk%20tafelgoed
https://www.comm.nl/museum/activiteiten/kerstvakantie/
https://www.openluchtmuseum.nl/ontdek-het-museum/activiteiten


Voorleeswedstrijd finale Vinkenbos 

29 november was de finale van de voorleeswedstrijd van bs Vinkenbos.  

Kinderen uit groep 7 en 8 die wilden, hadden eerst meegedaan aan de voorrondes per 

klas. Uit deze spannende strijd werd per klas 1 winnaar gekozen. Deze klassenwinnaars 

namen het tegen elkaar op in de finale in de Trapkes.  

De klassenwinnaars waren Dina Ayaou (8B), Thijmen de Graaf (8A), Jens van de Korput 
(7A) en Cas Oomen (7B). Alle 4 lieten ze zich van hun beste kant zien. Ze maakten het 

de jury erg lastig om een winnaar uit te kiezen.  

De jury, bestaande uit Jolina Verschueren en de oud Vinkenbos leerkrachten Jan en 

Enrico, riep uiteindelijk Dina uit tot winnaar! Dina las een mooi fragment voor uit ‘Van 

niks naar clicks’ van de schrijver/ vlogger Kalvijn. Dina kreeg de oorkonde en een prijs 

onder luid applaus van de kinderen uit groep 7 en 8.   
Dina gaat ons vertegenwoordigen bij de gemeentelijke voorleeswedstrijd.  

Wij wensen Dina alvast heel veel succes!  

 

 

Nationale Voorleesdagen 2019 

Het voorlezen van (prenten)boeken is belangrijk voor de ontwikkeling van kleine 

kinderen. Het ontwikkelt de fantasie en het kan rustgevend werken vlak voor het slapen. 
En natuurlijk helpt het bij de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid. Tijdens 

de Nationale Voorleesdagen wordt het voorlezen aan kinderen jonger dan zes jaar 

(peuters en kleuters) gepromoot. Gedurende anderhalve week worden er verschillende 

voorleesactiviteiten georganiseerd waarvan het Nationale Voorleesontbijt en het 

Prentenboek van het jaar het meest bekend zijn. De eerstvolgende editie van de 

Nationale Voorleesdagen vindt plaats van woensdag 23 januari tot en met zaterdag 2 
februari 2019. 

 

 
 

 

Voorleesontbijt 

De aftrap van de Voorleesdagen vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 wanneer het 
Nationale Voorleesontbijt plaatsvindt. Ook op onze school doen wij hier aan mee. De 

kinderen mogen die dag naar school komen in pyjama en een klein knuffeltje 

meebrengen. Dit geldt voor alle kinderen van groep 1 t/m 8!! Die ochtend wordt er in 

alle groepen voorgelezen.  

Nadere informatie volgt. 

 

 



 
 

 

 

 



    

 

Inspiratieavond: Werken in het    Basisonderwijs – 31 januari 2019 

Misschien denk je er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de 

mogelijkheden? Of misschien ken je wel iemand in je directe omgeving die over deze 
vraag nadenkt? Wij helpen je graag verder! 

 

Tijdens de inspiratieavond op 31 januari a.s. maak je kennis met dit prachtige vak en 

de mogelijkheden die er voor jou zijn. Als starter, maar ook als kandidaat met 

werkervaring buiten het onderwijs. 

 

Op onze website www.borgesiusstichting.nl/nieuws tref je het volledige programma van 
die avond aan.  

 

Ben je van plan om te komen? Meld je dan uiterlijk 28 januari aan via 

hrm@borgesiusstichting.nl 

 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst Dorpshuis de Trapkes 

Op zondag 6 januari hebben we de Nieuwjaarsbijeenkomst in dorpshuis de Trapkes, 

georganiseerd door de Parochie, Sprundel Vocaal, DHV-VHV, de Ondernemersvereniging 

en Dorpswerk Sprundel. 

Er zijn tal van optredens op het gebied van zang, dans en muziek. Tevens houdt de 

Ondernemersvereniging de trekking van de Eindejaarsactie met ook een speciale 

zaalprijs. 
De nieuwjaarsbijeenkomst is een mooie manier voor Sprundelaren, jong en oud, om 

elkaar een goed en gelukkig 2019 te wensen. 

 

Hoofdluis 

Onlangs is de GGD weer op de Vinkenbos geweest om mee te kijken met ons 

hoofdluisbeleid. Wat is nu hoofdluis? En hoe kun je hoofdluis het beste behandelen?  
De hoofdluis is een parasiet: het beestje leeft van mensenbloed. Hij zoekt graag 

behaarde en warme plekjes op zoals achter de oren, in de nek of onder een pony. Een 

hoofdluis is ongeveer 3 millimeter groot en grijsblauw of, nadat hij bloed opgezogen 

heeft, roodbruin van kleur. De hoofdluis ziet er zo uit: 

 

  

 

Mensen en alle diersoorten hebben een eigen luizensoort. Hondenluizen kunnen 
bijvoorbeeld niet op mensen overleven en andersom. De eitjes van de hoofdluis, de 

neten, zijn grijswit en lijken op roos. Het verschil is dat roos los zit terwijl neten juist aan 

de haren kleven. Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo. Een jonge luis is na 7-10 

dagen volwassen en klaar om zelf weer eitjes te leggen. Hij leeft dan ongeveer één 

maand en legt in die tijd zo’n 250 eitjes. Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus erg belangrijk. 

 
 

http://www.borgesiusstichting.nl/
mailto:hrm@borgesiusstichting.nl


Luis in je haar? Kammen maar! 

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene 

hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. 

Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. 

Op de Vinkenbos worden de kinderen na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis. 

Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en 
kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis 

regelmatig te controleren op hoofdluis.  

 

Controleren 

Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter 

de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet 
u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de 

hoofdluis (neten). 

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe 

contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, 

kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij 

kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis. 

 
Behandelen 

De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met 

een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De 

eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u 

twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 

 
Hoe kunt u kammen? 

 Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het 

kammen gaat makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone 

kam of borstel eerst de klitten uit het haar. 

 Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar 

met een fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin 
telkens dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. 

Zorg dat u elke haarpluk doorkamt. 

 Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi 

deze na afloop weg. 

 Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met 

een doekje waar azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los. 

 Spoel de crèmespoeling uit het haar. 
 Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. 

 

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is 

het belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een 

antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden namelijk steeds 

vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. 
 

Voor meer informatie bekijk ook het filmpje via deze link:  

https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo

