
 

 
 

Verlof aanvraag. 

Een formulier voor verlof aan te vragen kunt u verkrijgen bij juf Ineke. Bij afwezigheid 

van Ineke kunt u een formulier halen bij onze administratieve medewerkster Karin. 

Bijzonder verlof voor vakantie of weekendje weg dient u met een begeleidende brief van 

uw werknemer aan te leveren.  

U onderbouwt uw verlofaanvraag dat u de vakantie niet binnen één van de 

schoolvakanties kunt plannen. De leerplichtambtenaar kan de school controleren of de 

school de wet hanteert bij toekenning van het verlof.  

 

Vervangingsproblematiek Primair Basisonderwijs 

De vervangingsproblematiek in het basisonderwijs is zeer groot. Scholen moeten met 

regelmaat groepen naar huis sturen. Er zijn geen leerkrachten meer beschikbaar om 

vervangingswerkzaamheden te verrichten.  

Basisschool Vinkenbos heeft het geluk dat afwezigheid van personeel beperkt is. 

In geval van hoge nood is tot nu toe vorig schooljaar en in dit schooljaar één keer de 

vraag gesteld of ouders (indien mogelijk) de vier jarigen thuis willen houden. Het 

verzoek daarvoor komt in de namiddag. Er is op school dan sprake van drie of meer 

afwezige leerkrachten. 

We vinden het niet prettig om tot zo'n maatregel over te moeten gaan. De nood is dan 

echt hoog. We hopen dat u als ouder de petitie heeft ondertekend. Het gaat om het 

onderwijs van uw kind(eren). 

 

Cito eindtoets. 

De eindcito voor de leerlingen van de groepen acht wordt in week 16 afgenomen op 

maandag, dinsdag en woensdag.  

De eindcito meet wat de kinderen na 8 jaar onderwijs bereikt hebben op het gebied van 

rekenen, taal, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis.  

 

Vastenaktie 2019 

U heeft een brief ontvangen van de werkgroep vastenaktie Vinkenbos. We hopen dat er 

veel geraniums worden verkocht zodat we onze sponsorkinderen uit Gambia dit jaar 

weer kunnen ondersteunen.  

 

Paasviering 

Op donderdagmiddag 18 april zal op onze school het paasverhaal worden gespeeld en 

wel in het concept zoals The Passion: het paasverhaal geplaatst in deze tijd aangevuld 

met hedendaagse liedjes. Het wordt een kindvriendelijke voorstelling, gespeeld door de 

kinderen van onze school (uit elke klas 1 kind). Binnenkort wordt er geoefend zodat we 

een sfeervolle viering kunnen neerzetten.  
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Lentekriebels 2019 

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2019 is ‘Ik wil het graag weten - heb je me 
alles al verteld?’ Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Als je in de 

klas aansluit op de vragen die kinderen hebben kun je hen relationele en seksuele 
vorming geven die aansluit bij hun behoeften en belevingswereld. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen het liefst informatie over relaties en seksualiteit van 
hun ouders krijgen (school staat op de tweede plaats). Het is dus belangrijk om hier 

thuis ook aandacht aan te besteden. 
Wij gaan op school in iedere groep hier een aantal lessen over geven op het niveau van 

het leerjaar. We starten hiermee in de week van maandag 1 april met een uitloop naar 
de week van maandag 8 april. Mocht u nog meer informatie willen vinden over de 

Lentekriebels bekijk dan de site: 
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-

lentekriebels 
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LEZING AUTISME IN DE BIBLIOTHEEK VAN RUCPHEN 

Op 3 april 2019, van 19:30 tot 21:00 | Bibliotheek Rucphen, Binnentuin 3, Rucphen  

Kosten: Gratis  

Bij Bibliotheek VANnU On Tour: Lezing over autisme en ADHD door Brigitte en Monique 

van iQ Coaches in jouw bibliotheek tijdens de Media Ukkie Dagen.  

 

Dit keer gaan On Tour; Brigitte Korbij en Monique den Exter van iQ Coaches met een 
lezing over autisme en ADHD. 

Autisme of ADHD is een diagnose waar veel mensen mee te maken krijgen in hun leven. 
Ofwel je hebt zelf de diagnose ofwel iemand in je omgeving. Spanningen, agressie en 

problemen stapelen zich op en je komt er niet meer uit. Problemen thuis, op je werk, 
financiële problemen, ruzies, het huishouden is een chaos. Als iQ (inspired quality) coach 

bieden wij intensieve begeleiding en pakken we samen de problemen op en brengen we 
de rust terug. 

Tijdens de lezing zal ingegaan worden op de kenmerken van autisme en adhd en hoe er 
mee om te gaan. Er zullen tips en trics voorbijkomen en alle vragen worden beantwoord. 

Omgaan met media 

In het kader van de Media Ukkie Dagen 'Van speen tot game' wordt er tijdens de lezing 

specifiek aandacht besteed aan het omgaan met media. 

Data en locaties 

Rucphen: Woensdag 3 april van 19.30 - 21.00 uur. 
Oudenbosch: Vrijdag 5 april van 18.30 - 20.00 uur. 

Roosendaal: Zaterdag 6 april van 14.00 - 15.30 uur. 
Rijsbergen: Woensdag 10 april van 19.30 - 21.00 uur. 

Zevenbergen: Vrijdag 12 april van 18.30 - 20.00 uur. 

 

  



 

Karin Honings 
 

 

 
 


