November 2018
Studiedag 6 december
Donderdag 6 december is er een studiedag voor de leraren van basisschool De
Vindplaats uit Schijf, Sint Martinusschool uit Rucphen en basisschool Vinkenbos.
De studiedag staat in het teken van het herinrichten van ons onderwijs.
Vernieuwing van ‘onderwijs anders’ en ontwikkeling van de schoolorganisatie zal in
onderlinge samenwerking worden aangepakt. Basisschool Vinkenbos laat zich hiernaast
begeleiden door externe instanties.
‘Er is een nieuwe koers in het onderwijs nodig, om leerlingen die nu voor het eerst naar
school gaan de kennis en de vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben, wanneer
ze aan hun volwassen en werkende leven beginnen.
We onderscheiden een aantal kenmerken van gewenst toekomstig onderwijs, waaronder
een grotere nadruk op persoonsvorming (naast kennisontwikkeling en maatschappelijke
vorming het derde hoofddoel van het onderwijs).
Met een beter evenwicht tussen deze doelen kan het onderwijs leerlingen begeleiden in
hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen, die participeren in een samenleving
waarin zij als wereldburger hun eigen waardevolle bijdrage leveren. Uiteraard stellen wij
onszelf de kritische vraag hoe wij deze missie binnen ons huidige onderwijs optimaal
kunnen uitvoeren, om te bezien hoe we de betrokkenheid en leergierigheid van kinderen
kunnen vergroten door ons onderwijs anders te organiseren.’
De scholen van de Borgesiusstichting maken dit schooljaar een schoolplan voor de
komende vier jaren. In het schoolplan voor de periode 2019-2023 wordt o.a. beschreven
hoe de school het onderwijs anders gaat organiseren.
Juffrouw Jolanda
Juffrouw Jolanda is op therapeutische basis op school aanwezig. Ze vindt het enorm fijn
om weer op school te zijn en om met groepjes kleuters te werken.
Juffrouw Jolanda bedankt ouders en kinderen voor alle berichtjes en knutselwerkjes die
ze heeft ontvangen. Het heeft haar enorm goed gedaan.

Kerstkaarten en uitnodigingen
We vragen ook dit schooljaar aan u en de kinderen om kerstkaarten niet op school te
verspreiden, maar ze zelf te bezorgen, of via de post te versturen. Dit om te voorkomen
dat anderen zich hierdoor verplicht voelen dat ook te doen. Of om te voorkomen dat er
kinderen met enige regelmaat worden overgeslagen.
Bovenstaande geldt ook voor uitnodigingen voor verjaardagen.
We hopen op uw medewerking.

Open dagen VO scholen 2019
Open dagen VO scholen 2019
School

Datum

Tijd

KSE

Zaterdag 12 januari

9:00 – 14:00

JTC

Zaterdag 19 januari

9:00 – 13:30

Munnikenheide
beide locaties

Zaterdag 19 januari

10:00 – 14:00

Prinsentuin Oudenbosch

Zaterdag 12 januari

10:00 – 15:00

Norbertus Gertrudis
Mavo

Zaterdag 26 januari

10:00 – 14:00

Norbertus Gertrudis
Havo/Vwo

Zaterdag 12 januari

10:00 – 13:00

ANWB Streetwise
Op 10 december van half 9 tot half 4 komt er een spannend verkeersprogramma bij ons
op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met
praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
-

Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen
en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in
combinatie met het kinderzitje.

-

Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig
oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van
een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.

-

Hallo auto leren de groepen 5 en 6 in de Hertogstraat over de remweg van een
auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van
het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan
bod.

-

Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze
trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze
straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

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 was er 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 Verschuren 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!
Informatie vanuit de brede schoolpartners
Op zaterdag 15 december Kerstparade
De Kerstparade Sprundel dit jaar alweer voor de 12e keer! Een feest voor heel het dorp.
Om 18.45 uur start de verlichte parade door de straten van Sprundel. De parade is een
kleurrijke verzameling van kinderen met verlichte fietsen, skelters, dansend, lopend of
hoe dan ook, verenigingen en groepen en wagens alles versiert en verlicht in Kerstsfeer.
Na de parade starten de optredens van de verenigingen op het podium op het gezellig
ingerichte sfeervolle Kerstparadeplein. Natuurlijk ontbreken dit jaar ook niet de stalletjes
met een natje en een droogje. Rond de klok van 21.15 uur is het tijd voor de
sterretjesregen bij het vreugdevuur. Dan staan we weer even stil bij Ad Bouwmeester,
de grote initiatiefnemer en motor van de eerste Kerstparade 12 jaar geleden.
Binnen in de Trapkes is het Kerstparty met de muziek van Disco Explosion.
Lijkt het je leuk om ook mee te doen of om te helpen bij de organisatie geef je dan op of
stuur een mail naar Jac van Trijp: jacvantrijp@kpnmail.nl
Organisatie Kerstparade 2018:
Nicojan Lazeroms, Willem Verwijmeren, Sabine Pirard, Roy Rens en Jac van Trijp
Nieuwjaarsbijeenkomst in de Trapkes
Op zondag 6 januari vindt van 11 tot 3 uur de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Deze is
bedoeld voor alle Sprundelaren om elkaar een goed, gelukkig en gezond nieuw jaar toe
te wensen. De bijeenkomst worst opgeluisterd door diverse optredens van verenigingen,
zowel door kinderen als ook ouderen.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst vindt de trekking plaats van de grote eindejaar loterij
van de ondernemersvereniging.
U bent allen van harte welkom.

Beste ouders,
Ziet u de maan al door de bomen schijnen of ziet u door de bomen het bos niet meer?
En uw kind? Zoveel informatie. Via internet; o.a. social media en wanneer u iets zoekt,
kijkt u dan op Google? En dan....
Voor alle kinderen, maar zeker ook voor ouders, is er een geweldige website.
www.jeugdbieb.nl

Allerlei boeken, websites, apps, nieuwsberichten, leestips, doe-tip en weetjesmachine.
Mocht er op een specifiek onderwerp of schrijver gezocht willen worden, dan kan ook!

Ik zocht op ‘sinterklaas’ en vond o.a. wanneer het Sinterklaasjournaal gaat beginnen,
recepten, liedjes, moppen en gedichten. Leuk én handig.
Neem eens een kijkje!

