
 

 
 
 
Oudergesprekken juni 
De ouderavonden vinden plaats op woensdagmiddag 19 juni en maandag 24 juni. 
U kunt vanaf dinsdag 11 juni in ouderportaal een gesprek plannen. 
 

Sportdag 

Sportdag is zowel voor de onderbouw als bovenbouw goed  

verlopen.  

Kinderen van de bovenbouw hebben genoten van 

de sportdag in Etten-Leur. 

 
 

 

 

Straatspeeldag  

Jeugdraad Stichting Dorpswerk Sprundel organiseert op woensdag 12 juni een 

straatspeeldag. Het Kloosterplein wordt die dag van 12.15 tot 16.00 uur voor al het 
verkeer afgesloten. 

Zij verzoeken u dan ook niet daar te parkeren. 

De Jeugdraad dankt u voor uw medewerking en danken u bij voorbaat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Musical groep 8 

De kinderen van groep 8B voeren de musical “De Feestplaneet” uit op dinsdag 25 
juni. Deze middag zijn de opa’s, oma’s en oudere broers en zussen van deze kinderen 

welkom bij de middagvoorstelling 

 

Donderdag 27 juni voert groep 8B de musical “De Feestplaneet” uit. Ook hierbij zijn 

op deze middag opa’s, oma’s en oudere broers en zussen welkom bij de 

middagvoorstellingen. 
De middag voorstellingen beginnen om 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur. 
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Verjaardag team Vinkenbos 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                    Beste burgers, boeren en  
                                buitenlui van Sprundel,  
                            
                             Door den vorige oproep is bij een ieder  
                               bekend dat onze koene ridder Roeland op 
                               donderdag 13 juni aanstonds landgoed  
                                 Vinckenbosch zal komen bezoeken.  
                               Deze dag is uitgeroepen als feestdag! 
                            De kinderkes zullen de weken van te voren 
                           meer te weten komen over de Middel- 
                            eeuwen en 13 juni afsluiten met een 
                          wagenspel.    Wees allen welkom! 

                                        
 
 
 
 
 
 
Donderdag 13 juni zijn alle kinderen om 16:00 uur uit. 
Geen fruit en drinken meenemen deze dag. 
Ouders en belangstellenden zijn welkom om de eindvoorstelling te komen 
bekijken (droog weer: voorste schoolplein, slecht weer: gymzaal de Trapkes): 
14:15 uur – 15:00 uur: eindvoorstelling door groep 1/2a, groep 1/2b, groep 3a, 
groep 4b, groep 5, groep 6, groep 7b, groep 8b. 
15:15 uur – 16:00 uur: eindvoorstelling door groep 1/2c, groep 1/2d, groep 3b, 
groep 4a, groep 5/6, groep 7a, groep 8a. 
 
Bijlagen Brede school 

1. Fietsvierdaagse 

2. Beach Soccer 

 
  



 Wijkvereniging ’t Aarmend 
Opgericht 4 juli 1999 

 
 
 
 

  Sprundelse Fiets4daagse 11 t/m 14 juni 
 
Aan de kinderen van Basisschool Vinkenbos en hun ouders, 
 
Net als voorgaande  jaren organiseert  Wijkvereniging ’t Aarmend ook dit jaar weer de Sprundelse 
Fiets4daagse. 
 
Lekker in de eigen omgeving een fietstochtje maken samen met het gezin of met vrienden. De 
Fiets4daagse begint op dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni. 
De start is steeds bij café de 3 Zwaantjes aan de Sint Janstraat 68.  
Op dinsdag 11 juni kan er vanaf 18.00 uur worden ingeschreven voor een fietstochtje van 15 of 25 
kilometer. Vertrek is alle dagen vanaf 18.00 uur.  
 
Voor iedereen die minimaal 3 avonden deelneemt, is er een leuke herinnering. De inschrijfkosten 
zijn € 3, - voor kinderen van 5 tot 12 jaar, kinderen jonger dan 5 jaar kunnen gratis deelnemen. 
Vanaf 12 jaar bedraagt het inschrijfgeld € 6, -. Eén avond meefietsen kost slechts € 1,50. 
Onderweg wordt er gezorgd voor een lekkere versnapering.  
 
Wij hopen op een grote deelname zodat de Fiets4daagse in Sprundel weer een leuk evenement 
zal zijn. Op vrijdag 14 juni vindt de medaille uitreiking plaats om ca. 20.00 uur. 
 
Graag tot ziens op dinsdag 11 juni.  
 
 
Bestuur wijkvereniging ’t Aarmend 
                                                        
 
 
 

 

  



Beach Soccer Toernooi 
Dit jaar vindt het SV Sprundel Beach Soccer Toernooi voor de 11e maal plaats op het 
Kloosterplein, het nieuwe dorpsplein in Sprundel tussen de Trapkes en de basisschool, 
voor deze gelegenheid omgedoopt tot Costa Iglesia. 
Het toernooi zal worden gehouden van vrijdag 28 juni t/m 30 juni 2019. Om van dit 
weekend een bruisend geheel te maken zullen wij op woensdag 26 juni vanaf 7.30 uur 
beginnen met het opbouwen van dit prachtige evenement op het dorpsplein. 
Wij vragen u vanaf woensdag rekening te houden met deze werkzaamheden en uw auto 
niet te parkeren op het dorpsplein. Verder kunnen de kinderen op vrijdag en 
maandagochtend waarschijnlijk geen gebruik maken van de ingang tot het schoolplein bij 
het dorpsplein. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en hopen dat het 
ook voor u prettige Beachsoccer dagen mogen worden en danken u vast voor uw 
medewerking en uw begrip.  
Verder hopen wij u natuurlijk te zien op ons vertrouwde strandpaviljoen. We beginnen op 
vrijdagavond en zaterdag met de jeugd. Op zondag is het de beurt aan de dames en 
senioren. Op zaterdagavond is er weer tijd voor een fantastische Beachparty. Dit jaar zal 
de live muziek verzorgd worden door Partyband Impakt. De zondag zal worden ingevuld 
met DJ Fer-E.  
Op beide dagen is iedereen van harte uitgenodigd en de entree is gratis.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
SV Sprundel Beachsoccer team  

 


