
 

 

 
Kerstviering Vinkenbos 2018 

De kinderen hebben genoten van het kerstontbijt. Mede dankzij de hulpouders en 

ouderraad is de ochtend goed verlopen. Vinkenbos heeft de etenswaren die niet gebruikt 
zijn geschonken aan de voedselbank. Een mooie kerstgedachte. 

 

 

Nieuw ICT systeem 

Maandag 25 en dinsdag 26 februari gaat onze school over  

op een nieuw ICT systeem. Wij kunnen op deze twee dagen  
helaas geen gebruik maken van onze computers en  

digiborden. Absenties en ziekmeldingen mogen daarom 

telefonisch doorgegeven worden. Ook eventuele mailtjes 

kunnen pas woensdag weer worden beantwoord. 

Alvast bedankt voor uw begrip, 

Team BS Vinkenbos 

 
 

Ouderenquête 

Vanaf 11 februari wordt in samenwerking met de Borgesiusstichting een digitaal 

oudertevredenheidsonderzoek afgenomen door "Scholen met succes".  Het laatste 

onderzoek dateert uit 2016. Informatie volgt t.z.t., maar we willen u er alvast op 

attenderen en vriendelijk verzoeken om hieraan mee te werken. De school heeft de 
ervaring dat hier waardevolle tips gegeven worden door u als ouder, waarvoor dank. 

 

 

Voorleesontbijt/ poëzie week 

Op woensdag 23 januari was het voorleesontbijt bij ons op school. Bijna alle kinderen en 

leerkrachten waren in pyjama en hadden een knuffel meegenomen. 
De juffen en meesters hadden onderling geruild van groep om een leuk boek voor te 

lezen. Tijdens het voorlezen werden alle groepen getrakteerd op een beschuitje en een 

beker drinken. We hebben ervan genoten! 

 

Op woensdag 30 januari zijn we begonnen aan de poëzie week. Alle groepen zijn gestart 

met de gedichtendag. De aankomende week zullen er in alle groepen nog activiteiten 

plaatsvinden omtrent gedichten.  
 

 

Sportdag Vinkenbos 

Herinnering i.v.m. hulpouders/opa’s en oma’s.  

De sportdag van Vinkenbos is op woensdag 22 mei. 

 
 

                              Januari 2019 



 

Gymles voor de kleuters in samenwerking met SV Sprundel 

Op maandagochtend 4 en 11 februari krijgen de kleutergroepen een gymles aangeboden 

vanuit SV Sprundel, in samenwerking met Kicks ’n sticks. 

Meer informatie over deze samenwerking vindt u in onderstaand nieuwsbericht. 

Op 4 februari trapt groep 1/2A af van 9.00 tot 9.45 uur, gevolgd door groep 1/2D van 
9.45 tot 10.30 uur. 

11 februari is eerst groep 1/2B aan de beurt van 9.00 tot 9.45 uur en het slotakkoord is 

aan groep 1/2C van 9.45 tot 10.30 uur. 

 

 

SV Sprundel begint samenwerking met Kicks ‘n Sticks  
Sv Sprundel begint een samenwerking met Kicks ’n Sticks.  

Ben jij tussen de 2 jaar en 6 jaar oud, dan kun je nu beginnen met voetbal met Kicks n 

Sticks bij Sv Sprundel.  

Op maandag 18 februari staat er een proefles gepland. Alle kinderen kunnen nadat ze 

zijn aangemeld voor de gratis proefles langskomen.  

Is jouw kind tussen de 2 en 6 jaar oud en lijkt het hem of haar erg leuk om nu al te gaan 

voetballen, meld je dan snel aan voor deze gratis proefles! 
 

Het lesprogramma 

De lesprogramma’s, vol met leuke uitdagende oefeningen, sluiten perfect aan op de 

ontwikkeling van je kind in deze leeftijd. Zo leert je kind op een speelse manier en 

zonder prestatiedruk de bewegingen. Er wordt ook aandacht gegeven aan de voetbal-

technieken die op latere leeftijd belangrijk zijn bij het beoefenen van deze mooie sport 
maar ook in het dagelijks leven. Bij de verschillende sport- en spelactiviteiten maken we 

gebruik van kleurrijke en uitdagende materialen en muziek. 

Voor meer informatie zie https://kicksnsticks.eu/toddlers-kids/ 

 

Wil je meer informatie over de Kicks ‘n Sticks lessen?  

Mail dan naar Ramon Krijnen via ramon@kicksnsticks.eu  
 

Aanmelden voor de proefles gaat via: 

https://kns.banster.nl/index.php?p[3.1][activechild]=items&p[3.1.0][activechild]=events

&p[3.1.0.2][activechild]=main&p[3.1.0.2.0][activechild]=subscribe_form&&p[3.1.0.2.0.3

][id]=57&&p[3.1.0.2.0.3][searchQuery]= 
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Informatieavond programma KIJK voor de kleuters 

Op dinsdagavond 7 februari van 19.00 tot 20.00 uur vindt er een informatieavond plaats 

voor ouders van peuters en kleuters (van groep 1), over het nieuwe 

observatieprogramma KIJK, waarmee wij op basisschool en peuterspeelzaal Vinkenbos 

gaan werken. 

KIJK! is een werkwijze waarmee we de ontwikkeling van jonge kinderen observeren, 
volgen en stimuleren in situaties die voor de kinderen natuurlijk en betekenisvol zijn. 

Naar aanleiding van deze observaties kunnen we de activiteiten in de groepen 

afstemmen. En is er sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 2 

tot 6 jaar. 

Heeft u zich nog niet opgegeven voor deze informatieavond? 

Meld u dan nog vandaag aan via ouderportaal onder het kopje ‘intekenen’. 
We zien u graag tegemoet! 

 

 

Adviesgesprekken groep 8 

Op maandag 11 februari a.s. krijgen de leerlingen van groep 8 het schooladvies mee 

naar huis. Tijdens de adviesgesprekken op maandag 18 en donderdag 21 februari wordt 

samen met ouders/ verzorgers, de school, maar vooral het betreffende kind het 
schooladvies richting het vervolgonderwijs besproken. 

 

 

Carnaval 

Alle groepen komen momenteel al langzaam in de ‘carnavalssferen’ (motto: ‘Tis as un 

droom’). Net zoals vorig jaar houden we vrijdag 1 maart tussen 11:30 uur en 12:00 uur 
een optocht in de wijk. Hier ontvangt u nog verder informatie over. We hopen dat we 

veel publiek aan de straatkant mogen ontvangen, plus droog weer! De 

onderbouwgroepen spelen voor het eerst dit jaar een Nachtuilen-ganzenbordspel. De 

bovenbouwgroepen blijven weer over op school en zijn deze dag om 14:00 uur uit.  

 

 
Dialectmiddag in de Trapkes  

Op zondagmiddag 10 maart Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat en Dorpswerk 

Sprundel organiseren deze middag op zondag 10 maart in dorpshuis de Trapkes.  

De aanvang is om 13.30 uur en de entree bedraagt 3 euro. Dit is inclusief een 

consumptie. 

 

De uitslag van de dialectkwis wordt  op deze middag bekend gemaakt.                                                                   
Deze kwis over bjéésjes, vuggeltjes, plaantjes en blommekes  staat op 

dorpswerksprundel.nl  en de oplossing is tot 8 maart in te leveren in de Trapkes of via 

a.vanginneken@home.nl. 

 

Adrie van Ginneken gaat in op enkele typische dialectverschijnselen, waarna de 

bezoekers aan het werk gezet worden met allerlei  opdrachten. Hij vertelt o.a. een 
luguber verhaal uit de begintijd van de Sprundelse meûle en een hedendaags verhaal 

over Roodkapje in Sprundel.                                                                                                                                                           

Rietje Vergouwen vertelt over hoe het er vruuger bij zùllie thuis aan toegieng en Wilma 

Vermunt eeget over wa ze ammel nor binnen stouwt op ne dag. Ook worden filmpjes 

over de jaren 60-70 en het bekende leesplangeske vertoond.  

 

Kortom: een gevarieerde middag in je moerstaal. 
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