
 

 

 

Avond voor hulpouders  

De avond voor de hulpouders is op donderdag 6 juni 2019. De uitnodiging komt na de 
meivakantie. 

 

Schoolvoetbal 2019 

Honderdvijftig kinderen verdeeld over vijftien teams van de zes verschillende scholen 

waren dit jaar vertegenwoordigd op sportpark de Molenberg. Bs Vinkenbos was wederom 

hofleverancier met maar liefst 5 teams, 2 bij de meiden en 3 bij de jongens. 
Er werd weer gestreden om de wisselbeker en de gemeentelijke medaille uitgereikt door 

wethouder Lazeroms. Uiteindelijk won Mariadonk uit Zegge bij de meiden en was 

Martinus uit Rucphen de sterkste bij de jongens. In de finale versloegen zij Vinkenbos 1, 

waardoor ons team op een mooie 2e plaats eindigde. 

Aan het eind werden de traditionele penalty's nog genomen. De jongens probeerden te 

scoren op Niels Foesenek, keeper van Sprundel 1 en de meiden probeerden dit bij Milou 
Roelands, keepster bij Sprundel dames 1. 

Namens de organisatie, welke als sinds jaren in handen is van onze eigen 3 J's (Johnny 

van Dijk, Jeroen Broos en John Taks), willen we een dik compliment maken aan de 

kinderen voor hun inzet, maar vooral ook positieve uitstraling en het plezier wat er is 

gemaakt. 

Ook een groot woord van dank weer aan alle teamleiders, wasouders, scheidsrechters, 

RSV, EHBO en andere vrijwilligers. 
 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

   
Zomervakantie  08-07-2019 t/m 16-08-2019 

Borgesiusdag  11 oktober 2019 

Herfstvakantie   14-10-2019 t/m 18-10-2019 

Kerstvakantie   23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie   24-02-2020 t/m 28-02-2020 

2e Paasdag   13 april 2020 

Meivakantie   20-04-2010 t/m 01-05-2020 

Bevrijdingsdag + brugdag   4 en 5 mei 2020 

Hemelvaardweekend   21 en 22 mei 2020 

2e Pinksterdag   1 juni 2020 

Zomervakantie   13-07-2020 t/m 21-08-2020 

 

 

The Passion / paasviering Vinkenbos 
Vandaag is met de hele school een sfeervolle Passion opgevoerd. Het paasverhaal werd 

afgewisseld met liedjes, welke de kinderen mee konden zingen. Van elke groep speelde 1 

leerling mee. Na afloop konden alle kinderen grabbelen in de paasmand om een paasei te 

pakken, welke een ander kind op onze school, had voorzien van wens, spreuk, tekening 

of raadsel. Het was een geslaagde middag om kinderen het paasverhaal te laten zien. 

Foto’s van de voorstelling zijn te vinden op het ouderportaal.  

                                   April 2019 



Ondersteunend Team bs Vinkenbos (OT) 

Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw zoon 

of dochter. De leerkracht overlegt dan met u en de intern begeleider over welke hulp 

gewenst is. Samen met u worden dan stappen ondernomen om uw kind die hulp of extra 

aandacht te bieden die het nodig heeft. Dit kan zijn ondersteuning in de klas, buiten de 

klas of buiten de school.   
  

Het ondersteunend team (OT)  

Soms heeft de school zelf niet voldoende mogelijkheden om de situatie van uw kind echt 

te verbeteren. De school kan dan, na overleg met en toestemming door u, (één van de 

partners van) het ondersteunend team inschakelen.  

Deze deskundigen kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de 
ontwikkeling van uw kind en op wat er nodig is aan hulp of ondersteuning.   

Het ondersteunend team bestaat uit:  

• De intern begeleider en directeur van de school 

• De jeugdprofessional(s) van de gemeente (zie ook vorige nieuwsbrief) 

• De pedagogisch medewerker van de Peuterspeelzaal  

• De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau 

• De jeugdverpleegkundige van de GGD (zie ook vorige nieuwsbrief) 

 

Het OT kan u en de school adviseren over mogelijke oplossingen en de beste hulp voor 

uw kind. Het kan ook zijn dat er ondersteuning voor de leerkrachten nodig is, of voor u 

als ouder(s). Soms kan het OT de hulp zelf bieden of u en uw kind begeleiden naar 

andere hulp.   

 
Hoe werkt het OT?  

• U besluit samen met de school uw kind aan te melden voor het OT; 

• Een medewerker van het OT, meestal de intern begeleider van de school, 

verzamelt, bij u en bij de school, alle informatie die nodig is om een goed overleg 

te kunnen voeren;   

• De OT partners kunnen aanwezige informatie leveren als dat voor de hulpvraag 
relevant is. De GGD benut bijvoorbeeld informatie uit het Jeugdgezondheidszorg 

dossier; 

• Het OT bespreekt de situatie van uw kind. Alle aangeleverde informatie wordt 

strikt vertrouwelijk behandeld;  

• Het team zoekt daarna samen met u naar oplossingen en geeft een advies over de 

benodigde hulp;  

• Er wordt gewerkt volgens het principe 1 gezin 1 plan, zodat ook de informatie van 
ouders en broers/ zussen kan worden meegenomen in een aanpak of advies;  

• Vervolgens wordt de benodigde hulp in gang gezet en uitgevoerd. Soms kan het 

OT de hulp zelf bieden of u en uw kind begeleiden naar andere hulp;  

• Indien nodig bereidt het OT met u een aanvraag voor specialistische hulp voor;  

• Het OT adviseert altijd wat de school kan doen om uw kind zo goed mogelijk te 

begeleiden;  
• Na een afgesproken periode worden de resultaten met u en de school besproken. 

Het OT bespreekt hoe het nu met uw kind gaat en of eerdere adviezen en hulp 

goed zijn uitgevoerd. Soms kan dan een nieuw advies of andere hulp gegeven 

worden.  

  

Wat zijn de kosten?  

Aan de bespreking binnen het OT zijn voor u geen kosten verbonden.  
  

  



Privacy  

Zowel de school als het OT beschikken over een privacyreglement (AVG). Hierin staat 

hoe zij met persoonsgegevens van u en uw kind en andere privacygevoelige informatie 

moeten omgaan. 

Voor het bespreken van uw kind in het OT vraagt de school aan u om (schriftelijke) 

toestemming. De deelnemers aan het OT kunnen de situatie van uw kind dan met elkaar 
bespreken en zo nodig informatie uit de dossiers van uw kind uitwisselen. De informatie 

vormt daarmee een basis voor het vinden van een goede aanpak of oplossing voor uw 

kind. In alle gevallen is en blijft de informatie over uw kind vertrouwelijk en mag buiten 

de OT-bespreking niet met anderen gedeeld worden zonder uw toestemming.  

  

Bij wie kunt u terecht?  
U kunt zich met al uw vragen, richten tot de leerkracht van uw kind. De leerkracht maakt 

het bespreekbaar met het zorgteam en de intern begeleider van de school. In 

samenspraak met u, kan uw kind besproken worden in het OT. 

 

Tot slot 

U bent als ouder natuurlijk de belangrijkste opvoeder van uw kind. Maar ook de 

leerkrachten, de intern begeleider op de school en de deskundigen in het OT werken er 
allen aan om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden bij het leren en het opgroeien. 

Samen kunnen we uw kind de beste ondersteuning bieden. De ondersteuning die past bij 

wat uw kind zelf kan en wat het nodig heeft. 

 

Opbrengst vastenactie 

Wat een ongelooflijk mooi bedrag weer dit jaar om Oumie, Yuss, Allimatou, Modou, 
Ousman, Mbassey en Effoo naar school te laten gaan.  

Er wordt schoolgeld mee betaald, de uniformen die ze op school moeten dragen en 

schoolspullen . Elke school heeft een eigen uniform.  

Ze krijgen geld voor openbaar vervoer als dat nodig is en geld voor ontbijt of lunch op 

school. 

De gezinnen van de kinderen krijgen ingezamelde kleding en schoenen. 
Ik ga 2x per jaar naar Gambia en daar mogen de kinderen genieten van een heerlijke 

stranddag met eten en drinken. 

Ontzettend bedankt namens hen en hun ouders voor deze geweldige vastenactie. 

Heel mooi dat ze door jullie zicht hebben op een betere toekomst.   

 

 

 
 

 

 

 

   

 
 

 

  

 

                 

 

 
 

 

 

 

 



Sportdag 

Woensdag 22 mei a.s. zal de sportdag plaatsvinden. Groep 1-4 is op voetbalveld  

SV Sprundel. Groep 5-8 heeft de sportdag op Sportpark de Streek te Etten-Leur. 

 

Kledingactie 

Vrijdag 10 mei kunt u uw herbruikbare kleding e.d. inleveren tussen 
08.15 – 09-30 en 11.45 – 14.00 uur. 

Zie bijlage 1 onder in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

Verjaardagen Team Vinkenbos 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                      Beste burgers, boeren en  

                                buitenlui van Sprundel,  
                           Op donderdag 13 juni aanstonds zal  onze  
                          bekende en moedige ridder Roeland een  
                             bezoek brengen aan ons dorp en in het 
                               bijzonder: landgoed Vinckenbosch.  
                              Daarom zal 13 juni een feestdag worden 
                            voor allen die zich op dit landgoed begeven.  
                            We willen onze koene ridder Roeland 
                          gepast verwelkomen. 
                            Onze dorpsomroeper zal allen in de  
                          maand mei verder op de hoogte houden.  
                         

             
 
 
 
 
 
 
 
Voor bovenstaande ben ik op zoek naar Middeleeuwse pakken voor ons team (prins, 

prinses, koning, koningin, ridder, monnik, bedelaar, volkskostuum). Hebt u deze of kent 

u iemand? Kostuums van viering 1000-jaar Sprundel (1992) zijn ook erg geschikt.  
Graag een mailtje: r.deckers@borgesius.net 

 

mailto:r.deckers@borgesius.net


Brede school berichten 

Jeugdloop Rondje Sprundel 2019 

Welke vereniging/school neemt de wisselbokaal over van de “Vinkenbos”? 

Ook dit jaar vindt het Rondje Sprundel weer plaats op de laatste zaterdag in mei, 

zaterdag 25 mei dus! 

 
Voor de tweede keer wordt voor de jeugdige sporters uit de gemeente Rucphen de Grote 

Wisselbokaal ter beschikking gesteld. Alle jeugdige sporters die aangesloten zijn bij een 

gemeentelijke sportvereniging (voetbal, handbal, tennis, tafeltennis, atletiek 

touwtrekken, darten, schaken, noem maar op) en de gemeentelijke scholen kunnen 

meedoen aan de strijd om deze wisselbokaal.  

De vereniging/school met de snelste drie lopers wint. Vorig jaar werd de wisselbeker 
gewonnen door de school “Vinkenbos” uit Sprundel. Welke vereniging of school durft de 

uitdaging aan en doet een poging om de Grote Wisselbokaal te veroveren op de 

“Vinkenbos”? Maar deze school zal zich tot het uiterste verdedigen om de bokaal te 

behouden.  

 

Wie mag zich een jaar lang de snelste vereniging/school van 2019 van gemeente 

Rucphen noemen? Misschien wel jouw vereniging/school,  dus doe mee! 
 

De jeugdloop start om 15.30 uur. De 4 t/m 9 jarige jongens en meisjes lopen één ronde 

van 720 meter, de 10 t/m 14 jarigen lopen in twee ronden 1440 meter. Voor de 

deelnemers aan de jeugdloop zijn er per categorie en afstand drie prachtige bekers 

beschikbaar.  Bovendien ontvangen alle deelnemers een herinneringsmedaille. 

Deelname aan de jeugdloop is gratis. En bovendien is er dus de Grote Wisselbokaal te 
veroveren! 

Voor meer informatie kun je onze website bekijken: www.rondjesprundel.nl . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                        

 
 

Team Vinkenbos wenst iedereen  

http://www.rondjesprundel.nl/


 

           

Bijlage 1. 
 

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 

de kinderen van onze school. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbruikbare kleding inleveren op Vrijdag 10 mei 2019 

Tussen 8.15 -9.30 uur en 11.45- 14.00 uur  

             Bij het schoolplein van basisschool Vinkenbos.          

m.m.v. 
Stichting “de redding” 

 

 

 

 

 

 


