
 

 
Bijlagen 
Achter deze nieuwsbrief volgen 4 bijlagen, nl.: 

Bijlage 1: Nieuws vanuit Sint Franciscus Parochie 

Bijlage 2: Prinsentuin: Kom proeven en beleven! 

Bijlage 3: De Sprundelsche Courant september 2019, jaargang 2, nummer 3 
Bijlage 4: Gratis theaterworkshop tijden KBW in bibliotheek Rucphen 

 

Borgesiusdag  
Vrijdag 11 oktober vindt er een studiedag plaats voor al het onderwijspersoneel van de 

Borgesiusstichting. Er is op deze dag een breed aanbod van diverse workshops over IKC 

ontwikkeling, onderwijs anders organiseren, leerproces begeleiden e.d.  

Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Terugblik informatieavond groepen drie 
De informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep drie was heel goed 

bezocht. Ouders hebben naast het informatieve gedeelte ook zelf kunnen ervaren hoe 

o.a. een leesproces en rekenproces verloopt.  
 
Academie 
Gedurende het schooljaar staat er acht keer op donderdagmiddagen Academie op het 
jaarprogramma. Academie houdt in dat leerlingen gedurende het schooljaar verschillende 

workshops volgen van verschillende kennisgebieden (bv. sport, wetenschap, cultuur, 

geschiedenis). De eerste 2 academies vinden plaats op 3 en 10 oktober.  
 
Informatieavond ouders groepen acht 
Donderdag drie oktober is er een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van 

groep acht. Ouders hebben hiervoor via ouderportaal een uitnodiging ontvangen.  
 

Schoolreis 19 september 2019 

Op donderdag 19 september stonden de bussen aan de Hertogstraat weer klaar om met 

de leerlingen van Vinkenbos op schoolreis te gaan. De groepen 1 t/m 4 vertrokken 

richting Gilze naar de Vossenberg en de groepen 5 t/m 8 brachten een bezoekje aan 

Duinoord in Helvoirt.  

De timmer- en knutselzolder bij de Vossenberg was erg in trek! En wat een creativiteit 

kwam er bij de leerlingen naar boven. Wel 6 volle dozen met timmerwerken moesten 

mee terug naar Vinkenbos. Ook de binnen- en buitenspeeltuin was compact en iedereen 

kon zich er prima vermaken.  

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben hun klimkunsten getoond. Verder was er ook 

hier van alles en nog wat te beleven, zodat niemand zich hoefde te vervelen. En dat er 

geen zieke leerlingen mee terug naar Sprundel gekomen zijn, daar stonden de 

leerkrachten van versteld. Onbeperkt eten en drinken…dat hebben de leerlingen zeker 

niet aan zich voorbij laten gaan.  

De leerlingen hebben allen een super leuke dag gehad en ook het weer was ons goed 

gezind.  

  

                              September 2019 



 

Sophie uit groep 8b schreef het volgende over de schoolreis in Duinoord:  

Op 19 September zijn we met de midden- en bovenbouw op schoolreis geweest naar 

Duinoord. Hier ga ik een stukje over schrijven. 

Ik heb wat kinderen uit groep 8 uitgenodigd die hier iets over zeggen. 

Wat vonden jullie het leukst van de schoolreis? 

Cas: Het eten! 

Fenna: Laser gamen was heel leuk! 

Raul: Het springkussen! 
Amy: Het klim bos was erg leuk, vooral baan 6 was heel spannend! 

Kortom: De schoolreis was erg geslaagd en het was super leuk! 

Door: Sophie, groep 8b 

 
 

Gezonde pauzehap en traktatie voor het nieuw schooljaar 

 
Wij zijn met bs Vinkenbos al een aantal jaar bezig met de gezonde pauzehap en 

traktaties. De regels die we hiervoor op hebben gesteld zijn van toepassing ook weer in 

dit schooljaar. 

• De ochtend pauzehap bestaat voor de hele school uit fruit/groente en drinken. Het 

drinken bestaat uit water eventueel wat gemengd met een beetje siroop of melk. 

Het drinken wordt in een afgesloten beker/flesje gedaan en fruit/groente in een 

trommeltje. We willen geen extra afval op school dus alle bekers/flesjes en 
trommeltjes gaan weer mee naar huis. Koeken, frisdrank of andere zoetigheden 

zijn niet toegestaan. 

• De pauzehap wordt genuttigd in de klas. Hierdoor hebben alle kinderen een 

moment van rust gedurende het nuttigen van hun pauzehap en wordt er bewust 

stilgestaan bij het eten van gezonde voeding.  

• Buitenspelen is dan ook echt bedoeld om te spelen/rennen/kletsen en niet om je 
pauzehap zo snel mogelijk naar binnen te werken. 

• Jarigen mogen trakteren aan het einde van de middag en op woensdag aan het 

einde van de ochtend. De traktaties gaan in alle groepen gelijk mee naar huis. De 

ouders zien dan thuis wat er getrakteerd is die dag en bepalen zelf wanneer de 

kinderen dit mogen nuttigen. Op http://gezondtrakteren.nl en 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-
school/trakteren.aspx zijn leuke en gezonde traktaties te vinden.  

• Tijdens vieringen op school zoals verjaardagen leraren, kerstmis, carnaval etc. zal 

er wel wat lekkers uitgedeeld worden voor de kinderen. 

 

 

 

 
 

 

 

  

https://mail2.unicoz.nl/owa/redir.aspx?C=ea20b3cfe336444c8f9143d3f24955c6&URL=http%3a%2f%2fgezondtrakteren.nl
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/trakteren.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/trakteren.aspx


Gambia 
Ongelooflijk blij zijn ze met de inkomsten van de vastenactie (€2311,78), het geld gaat 

naar de scholing van 7 kinderen in Gambia. Dat zijn Ousman, Yuss, Oumie, Modou, 

M'bassey en Effoo. 

Ook de ouders van de kinderen zijn heel blij met jullie ondersteuning, anders zouden 

deze kinderen niet naar school kunnen gaan. 
De kinderen krijgen ook geld voor 1 maaltijd per dag, dan weten we zeker dat ze iets te 

eten hebben.  

 

Enkele leuke berichten over de vorderingen van onze adoptiekinderen in Gambia: 

 

Het laatste half jaar is Ousman niet naar school gegaan, we hopen dat hij weer kan 
starten met het nieuwe schooljaar. Hij had een ernstige ontsteking aan zijn been. 

Voor Yuss gaan we vragen of hij nursery 3 mag overslaan en naar grade 1 mag vanwege 

de goede resultaten.  

Oumie doet het heel goed, heeft vorig jaar 1 klas overgeslagen en gaat naar grade 2. 

Allimatou doet prima haar best.   

Modou doet het redelijk, werkt hard.  

M'bassey doet erg haar best maar ze vind het nog erg moeilijk, we zijn trots op haar.   
Effoo heeft nog geen rapport ontvangen.  

 

Kinderboekenweek 2019 "Reis mee"! 
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: Reis 
mee! 

Instappen in bijzondere voertuigen en het leesavontuur opzoeken. 

Op woensdag 2 oktober zullen wij de Kinderboekenweek ook openen op basisschool 

Vinkenbos.  

Super Mario zal in alle klassen een boek komen brengen...……. 

De kinderen zullen ook in de klas activiteiten gaan doen omtrent de Kinderboekenweek. 

Donderdag 10 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een reis vol verhalen. 
Alvast veel leesplezier allemaal! 

 

Cognitio 

Vinkenbos en Cognitio  gaan samen een proefperiode aan voor behandeling op school. 

Cognitio is gevestigd in St. Willebrord en Roosendaal en begeleidt jeugdigen met 

leerproblemen, sociaal-emotionele problemen/gedragsproblemen en logopedische 
problemen. 

Cognitio en Vinkenbos werken reeds langere tijd samen en zijn bekend met elkaars visie 

en werkwijze.  Het lijkt ons zinvol om te bekijken of behandeling op school voor de 

kinderen en ouders een meerwaarde heeft. 

Daarom is gekozen voor een proefperiode van ongeveer 4 maanden. 

In deze proefperiode (september t/m december) worden een aantal leerlingen op school 

begeleid in plaats van in het praktijkgebouw in de Poppestraat. 
Na deze proefperiode wordt bekeken wat de voor- en nadelen zijn van begeleiding op de 

school. 

 

De logopedisten van Cognitio zullen op maandagochtend  en vrijdagochtend op school 

aanwezig zijn. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met John Taks (Vinkenbos) of Judith Klep 
(Cognitio) op 06-23146606. 

 

 
  



Kledingactie  

Lever goed herbruikbare kleding, schoenen, riemen en overig textiel in. Vraag jullie 

opa’s, oma’s, buren enz, allemaal mee te helpen. 

 

De kleding gaat naar Afrika en de opbrengst wordt besteed aan sportmateriaal voor de 

kinderen van onze school. 

  
Herbruikbare kleding inleveren op  

Vrijdag 25 oktober 2019 

Tussen 8.00 -9.15 uur en 11.45- 13.00 uur  

Bij het schoolplein van basisschool Vinkenbos.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereidingen eerste communie gestart 
De communiewerkgroep en de parochie zijn weer gestart met de voorbereidingen voor 

de Eerste Communie. De viering vindt plaats op zaterdagochtend 23 mei 2020. Alle 

voorbereidingen met de communicanten en ouders vinden buiten schooltijd plaats. Alle 

kinderen uit groep 4 hebben een brief met aanmeldingsformulier meegekregen.  

 

Alle kinderen die in groep 4 zitten en gedoopt zijn kunnen meedoen aan de Eerste 

Communie in Sprundel. Neem voor meer informatie contact op met de 
communiewerkgroep via communiewerkgroepsprundel@gmail.com. Aanmelden kan via 

het secretariaat van de parochie (Hertogstraat 1 in Sprundel), op maandag- en 

vrijdagochtend geopend van 9:30 uur tot 11:30 uur.  

 

Molen geopend tijdens Halloween 

Zaterdag 26 oktober 2019 is de molen geopend vanaf 19.00 tot 21.00 uur voor iedereen. 
De entree is gratis en er is een verrassing voor jong en oud. 
  

 

 

 

 
 

  



 

 
 

 
 
 

Beste ouders en kinderen, 

Op  5 oktober  vieren wij de feestdag van de patroonheilige van onze parochie: Franciscus van Assisi. 

Zoals jullie weten is het op 4 oktober dierendag. De dag dat we extra aandacht besteden aan onze (huis)dieren. 

De dag is ontstaan door de heilige Franciscus. Die wilde eenvoudig leven, trok zich terug in de natuur. Er gaat 

zelfs het verhaal dat hij kon praten met de dieren.  

Hij maakte een mooi lied waarin hij de zon, de maan en andere natuurverschijnselen zijn broeders en zusters 

noemde. Franciscus wijst ons op onze zorg voor de natuur en voor onze medemensen.       

 

De viering is om  19.00 uur in de Martinuskerk in Schijf.  
 

Het pastoraal team zal hierin voorgaan en een groot samengesteld koor van alle koren uit de verschillende 

parochiekernen zullen samen met de kerkgangers de viering muzikaal opluisteren.  

Ook het kinderkoor van Schijf zal zingen. 

.  

Voor de kinderen is er een 

kindernevendienst  
die erg leuk gaat worden!!  

 

Wat we gaan doen blijft nog een verrassing, 

maar het heeft te maken met de kerststal.  

Franciscus heeft namelijk als eerste een kerststal 

opgebouwd….met levende dieren! 

 

Na afloop is er ontmoeting onder elkaar met koffie, thee en 

door mensen eigen gemaakte taart.  

Voor kinderen is er natuurlijk ook te drinken.  

En na afloop krijgen ze nog een leuke verrassing om mee te 

nemen.  

 

Mis het niet!! In dit weekend zijn alle andere kerken van de 

Sint Franciscusparochie gesloten. 

 

            

  

Bijlage 1 



 

Bijlage 2 



  

Bijlage 3 



 

Heemkundekring onder Baronie en Markiezaat 

  

75   jaar bevrijding in Sprundel   

  

V an 26 oktober tot 3 november wordt 75 jaar bevrijding in Sprundel herdacht en gevierd.    

O p  zaterdag  26  oktober zal de bevrijdingsweek geopend worden met een viering om 17:00u in onze  
St. Janskapel waarbij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht 

  worden.    

A ls afsluiting van deze week start op 3 november om 13:00u een bevrijdingsoptocht welke start op  
het Kloosterplein. Deze optocht wordt georganiseerd door leden van Beleef Sprundel en  
Heemkundekring Sprundel. Verenigingen en vriendengroepen vormen 

  samen een stoet die Sprundel  
terugbrengt naar het bevrijdingsfeest 75 jaar geleden.   

N a de optocht is er een middagprogramma in de Trapkes, waar korte verhalen  verteld 
  worden over  

de bevrijding van Sprundel. Ook is er een kleine fototentoonstelling en film 
  te zien. Het  

middagprogramma wordt afgesloten met muziek van Jazz O’leans. 
  

H eemkundekring Sprundel geeft in samenwerking van Beleef Sprundel een puzzel en vragen boekje  
uit met daarin foto’s en korte verhalen over Sprundel tijdens de Tweede Wereldoorlog e n de  
bevrijding. Het boekje zal 7 oktober a.s. gepresenteerd worden op basisschool de Vinkenbos.  

  
Alle leerlingen ontvangen op die dag een  puzzel en vragenboekje om (met hun ouders en of  
grootouders)aan de slag te gaan met het toegevoegde antwoordblad de  puzzel en vragenopdrachten  
in te vullen.  

  
Boekjes zijn gratis verkrijgbaar bij de Trapkes en diverse winkels in Sprundel. 

  
De prijsuitreiking, waar iedereen aan mee mag doen, zal plaats vinden na afloop van het  
middagprogramma op zondagmiddag 3 november 16: u.  00 

  

L aten we er een feestelijke week van maken en we vragen dan ook aan alle bewoners van Sprundel  
om in de week van 26 oktober tot 3 november de vlag uit te hangen.   

  

T entoonstelling en uitreiking  jaarboek 2019!   

  

O p zaterdag 23 november zullen wij om  14:00 u de tentoonstelling openen met de uitreiking van het  
jaarboek. 

  
  
D it jaar besteden we aandacht aan de  oorlogsjaren en   bevrijding van Sprundel.   
Da arnaast laten we de stamboom zien van de familie van Ginneken. 

  
We hebben Tineke Wijnen uitgenodigd om haar verzameling kleding deze  

  
dagen tentoon te stellen. 

  
  
D e tentoonstelling is geopend op:   
  

Zaterdag   23  november van 14:00u tot 17:00u .   

Zondag     24  november van 11:00u tot 17:00u.   

  
  
G raag tot dan!   
  
  

  
  



Bijlage 4 

GRATIS THEATERWORKSHOP TIJDENS KINDERBOEKENWEEK IN BIBLIOTHEEK RUCPHEN 

 
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Kinderen zijn van harte welkom in de 
bieb in Rucphen bij de volgende activiteiten: 
 
Theaterworkshop “Reis rond de wereld”  
door Van Creatieve Huize op woensdag 9 oktober om 15.00 uur in de bibliotheek van 
Rucphen. 
De workshop is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 7 t/m 12 jaar (groep 4 t/m 8). 
In deze theaterworkshop maken kinderen een reis rondom de wereld met allerlei verschillende 
voertuigen. Fietsen op de tandem door Nederland, rijden met een jeep door de jungle en vliegen met 
je eigen ruimteschip naar de maan. Door middel van verschillende speloefeningen maken de kinderen 
kennis met toneel en allerlei vormen van vervoer. Tijdens deze workshop leren de kinderen zelf hun 
eigen verhalen te vertellen door hun fantasie te gebruiken. Samen gaan ze aan de slag om een mooi 
avontuur te beleven: op ontdekkingsreis tijden de Kinderboekenweek! 
 
Naast deze workshop is er voor elk kind wat lekkers, kunnen de kinderen een kleurplaat ophalen, 
meedoen aan een speurtocht én kans maken op het winnen van een boekenbon. De activiteiten 
zijn gratis. 
Wil je meedoen met de theaterworkshop en zeker zijn van je plek? Meld je dan even aan bij de 
bibliotheek (tel. 0165-341789 of via e-mail: rucphen@bibliotheekvannu.nl) 
 

 
 


