
 

 

Bijlagen 

Achter deze nieuwsbrief volgen 2 bijlagen, nl.: 

Bijlage 1: Nieuws vanuit de Parochie: kindvriendelijke viering 

Bijlage 2: Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
 
Schooltijden 
De schoolpoorten gaan 's ochtends om 08.20 uur open. De lessen starten om 08.30 uur. 
In de middag gaan de poorten om 13.05 uur open en starten de lessen om 13.15 uur. 
Graag uw kind(eren) niet te vroeg maar ook niet te laat naar school sturen of 

wegbrengen. De lessen starten om 08.30 uur en 13.15 uur. Het is voor de kinderen niet 

fijn om later een groep binnen te komen.  
 
Gesprekken in november 
U heeft deze week een uitnodiging ontvangen voor de oudergesprekken in november.  

Tijdens de kijkhalfuurtjes kunt u het werk van uw dochter/zoon bekijken. 

U bent van harte welkom bij de oudergesprekken. De kinderen krijgen het eerste rapport 

in februari. Uw dochter/zoon krijgt het rapport voor de ouderavond op vrijdag 7 februari  

mee naar huis.  

 
Ontruimingsoefening  

Woensdag 30 oktober is er een ontruimingsoefening geweest met PSZ Vinkenbos en 

basisschool Vinkenbos.  

Kinderdagverblijf Vinkenbos heeft een eigen ontruimingsoefening in april.  

 

Kledingactie 
Bedankt aan ouders, opa’s en oma’s en alle mensen die er weer voor hebben gezorgd dat 

er 1220 kg kleding is ingezameld. Dit betekent een bedrag van € 366,00 te besteden 

voor de school. 
 

Staking woensdag 6 november 2019 

In verband met de staking a.s. woensdag 6 november is onze school gesloten. 

  

                              oktober 2019 



Zappsport bij de groepen 8 

De groepen 8 hebben 24 oktober meegedaan aan het televisieprogramma Zappsport.  

Na een klein kletspraatje in de klas werd er eerst een selectiespel gehouden in de 

gymzaal. Hierbij werden de 3 jongens en 3 meisjes gekozen die mee mochten doen aan 

de battle in de middag. 

Bij de jongens gingen Johnny, Joey en Raul door. Bij de meisjes Elyse, Roxanna en 
Demi.  

Deze 6 leerlingen mochten naar het icekartcentre in Rucphen om de battle te oefenen.  

Bij de finalebattle mochten alle leerlingen weer aanwezig zijn. Uiteindelijk wonnen de 

jongens zeer nipt van de meisjes en gingen zij er  

et de bokaal vandoor. Het was voor iedereen 

een superleuke en geslaagde dag. over een  
aantal weken komt onze klassenbattle  

op televisie.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

De medezeggenschapsraad 

Wist u dat Basisschool Vinkenbos ook een medezeggenschapsraad (MR) heeft? 
Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het team en ouders. De MR beslist mee 

over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Best belangrijk dus! 

De MR komt meerdere keren per jaar bij elkaar en praat over zeer uiteenlopende 

onderwerpen. Deze vergaderingen zijn openbaar; u bent dus altijd welkom op deze 

vergaderingen. De notulen zijn te vinden in de boekenkast op ouderportaal. Openheid is 

belangrijk, de MR komt ten slotte op voor de belangen van de kinderen. 
  

Jaarlijks bespreken we de volgende onderwerpen: schoolplan, begroting, huisvesting, 

schoolgids, beleid, zorgstructuur, formatie. De MR heeft de bevoegdheid om gevraagd en 

ongevraagd advies te geven aan de directie. Voor onderwerpen die voor alle basisscholen 

binnen de Borgesiusstichting gelden, is er een overkoepelende raad, de 

gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR).  

  
De oudergeleding van de MR is de stem namens de ouders. Indien u zaken heeft 

waarvan u vindt dat ze aan de orde moeten worden gesteld, dan kunt u deze kenbaar 

maken door het aanspreken van een MR lid. 

 

 

   Samenstelling van de MR 2019-2020   

  Loes Bastiaansen – Lazeroms 

 

Ouder   Voorzitter 

  John Taks 
 

Leerkracht  Penningmeester 

  Lotte van Ruiten 

 

Leerkracht  Secretaris 

  Bastiaan Dirken 

 

Ouder    

  Lian van de Korput 

 

Ouder    

  Joyce Lodewijks 

 

Leerkracht  



 

Smaakpolitie schooljaar 2019-2020 

Ook dit schooljaar zal de smaakpolitie weer actief zijn. De lijsten hangen weer in iedere 

groep zodat zij ook dit jaar weer een beloning kunnen verdienen als alle kinderen uit de 

klas groente/fruit bij zich hebben tijdens de ochtendpauze. 

De smaakpolitie zal onverwachts komen controleren tijdens de ochtendpauzes. Kinderen 
stimuleren elkaar zo om gezond te blijven eten tijdens de pauzes. Natuurlijk stellen ook 

dit jaar de kinderen van de smaakpolitie zich aan u voor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hallo ik ben Rob van Dijk. Ik ben 9 jaar oud. Ik zit in groep 6 bij juf Denise en juf 

Noortje. En ik woon in Sprundel. Ik zit in de smaakpolitie omdat ik het leuk vind om voor 
iedere groep posters te knutselen. 

 

Hoi! Wij zijn de smaakpolitie. Wij zorgen ervoor dat onze Gezonde School gezond blijft. 

Wij kijken of ieder kind fruit/groente bij zich heeft. Heeft de hele klas fruit bij? Dan 

krijgen zij een papieren fruitje. Dat plakken ze op hun poster. Zijn 2 vakken gevuld met 

fruit, dan mag heel de klas een kwartier extra buitenspelen! 

Groetjes van Bo 
 

Hoi ik ben Karlijn. Ik ben 10 jaar oud. Ik zit bij de smaakpolitie. Ik vind de smaakpolitie 

heel leuk. Want ik houd namelijk heel erg veel van fruit. 

 

Hey, ik ben Yvette Luijks. Ik ben 11 jaar oud. Ik vind het heel leuk bij de smaakpolitie. 

Ook omdat ik een fruitmonster ben.  
 

Hoi, ik ben Iris uit groep 8b. Ik zit bij de smaakpolitie. Dit is mijn tweede jaar en het is 

heel leuk om te doen. We controleren of dat iedereen fruit bij zich heeft in de pauzes. 

 

Hoi, ik ben Lynn. Ik zit ook dit jaar weer bij de smaakpolitie. Wij zijn nu alles aan het 

regelen om ook dit jaar hiermee weer aan de slag te gaan. Waarom zit ik bij de 

smaakpolitie? Mij leek het leuk om te doen en het is nu ook super leuk. Nou dit was een 
stukje over mijzelf. 

  



Bijlage 1 

Nieuws van de parochie kindvriendelijke viering 
Hebt u ook de kruidnoten en chocoladeletters zien liggen? 

 

December komt eraan! En behalve Sinterklaas vieren we dan ook de geboorte van Jezus 

met Kerstmis. In de kerk bereiden we ons daarop voor tijdens de Advent, 4 weken lang. 
Aan het begin van deze periode is er weer een kindvriendelijke viering, op zaterdag 30 

november om 17.00 uur. Pastor Gerard Damen gaat hierin voor. 

 

We steken dan de eerste kaars aan op de adventskrans en werken zo naar Kerstmis toe. 

Voor deze viering zijn er weer kinderen nodig, die willen zingen in het koor. 

 
Daarom kom ik in de week van 11 november weer langs met de bekende briefjes, en 

hoop dat er veel kinderen zijn die zin hebben om mee te doen! 

Vooral voor de kinderen die straks hun Eerste Heilige Communie gaan doen, is het een 

uitgelezen kans om de kapel eens van binnen te zien en alvast een viering mee te 

maken! 

 

De repetities zijn steeds op maandag en/of donderdag na schooltijd, van half 4 tot 
ongeveer 4 uur. We repeteren in de school, in het speellokaal van de kleuters of in de 

koffiekamer.  

Er staat altijd een bekertje drinken klaar en na afloop is er ook nog wat lekkers. 

 

De repetities zijn op de middagen (maandag en donderdag!)18, 21,25 en 28 november . 

Een keertje verzuimen is niet erg, maar het is wel nodig dat je in elk geval de helft van 
de repetities meemaakt. 

 

Ik hoop weer op veel aanmeldingen! 

Vriendelijke groeten, 

Tonnie Sedee 

  



Bijlage 2 
 

 
 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op 

Vinkenbos, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 
 

 

We starten met een spectaculaire science show op 13-11-2019. 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 

demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en 

stimuleren een onderzoekende leerhouding.   
 

Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie. 

Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een 

echte raketlancering. Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek 

dat alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte. 

Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over 

laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en chemische reacties. Waarom we 
onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. Zet je veiligheidsbril 

maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren. 

 

 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en 

beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en 
conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les 

krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 

experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 

Data van de cursus: 

Dinsdag 10-12-2019 
Dinsdag 17-12-2019 

Dinsdag 7-1-2020 

Dinsdag 14-1-2020 

 

Starttijd: 15:45 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 

Inschrijftermijn loopt tot en met:  
Deelname bedraagt € 52,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 

 

 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant

