
 

 
Extra toegevoegd bijlage: 

Bijlage 1: Dorpswerk Sprundel: Strandspelen 

 

Schoolgids en schoolkalender 

De schoolgids en schoolkalender komen vanaf volgende week op de website van 
Vinkenbos te staan. De activiteiten die op de kalender staan kunnen onder voorbehoud 

doorgang vinden. Mocht er vanuit de overheid i.v.m. Covid 19 landelijke of regionale 

maatregelen worden genomen dan houden we u daarvan op de hoogte. 

 

Rapporten 

De kinderen krijgen vandaag de rapporten mee naar huis. Hierin komt geen officieel 
rapport, maar een afsluitende pagina van dit bijzondere schooljaar. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage staat al vele jaren op € 20,-. 

Volgend schooljaar wordt de ouderbijdrage € 22,50. De verhoging van de ouderbijdrage 

is besproken in de MR.  

 
Ans 

Juffrouw Ans gaat volgend schooljaar werken op basisschool De Vindplaats in Schijf. 

 

Afscheid groepen acht 

We wensen de kinderen uit de groepen acht heel veel succes toe op het Voortgezet 

Onderwijs.  
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Afscheid juffrouw Mariëtte 

Juffrouw Mariëtte heeft woensdag 8 juli afscheid genomen van basisschool Vinkenbos. 

De kinderen van de groepen vier hebben juffrouw Mariëtte ’s ochtends thuis opgehaald. 

Ze zijn te voet met juffrouw Mariëtte naar school gelopen. Onderwijs waren er nog kleine 

opdrachten voor juffrouw Mariëtte. Aankomend bij Vinkenbos is juffrouw Mariëtte over 

de rode loper naar binnen gekomen. Zij heeft de cadeautjes namens alle kinderen 
ontvangen. Juffrouw Mariëtte is daarna in iedere gaan kijken naar alle activiteiten. 

We danken juffrouw Mariëtte voor al haar werk en  enorme inzet voor het onderwijs in 

Sprundel.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Afscheid ouders uit de ouderraad 

Patricia, Astrid en Judith nemen afscheid van de ouderraad. Zij hebben zich vele jaren 

ingezet voor basisschool Vinkenbos.  

De ouderraad gaat volgend schooljaar verder met gedeeltelijk nieuwe ouders.  

Het is voor de school fijn om zoveel betrokken ouders te hebben.  
 

Afscheid MR 

Lian heeft afscheid genomen van de MR. We hebben haar bedankt voor al haar inbreng, 

meedenken en ook grote betrokkenheid bij de school.  

Begin volgend schooljaar stellen nieuwe kandidaten zich aan u voor en worden er 

verkiezingen gehouden.  

 
 

Team Vinkenbos wenst u een fijne vakantie toe en zien jullie graag 
maandag 24 augustus 2020 in goede gezondheid terug. 

  



Bijlage 1: Dorpswerk Sprundel: Strandspelen 

 

Sprundelse Strandspelen op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 

augustus op het Kloosterplein in Sprundel! 

 

Helaas zijn er de afgelopen tijd veel activiteiten in Sprundel niet 
doorgegaan, gelukkig laten de RIVM Coronamaatregelen weer steeds meer 

activiteiten toe. Daarom hebben de jeugdraad en verenigingsraad van 

Stichting Dorpswerk Sprundel het plan voor de organisatie van de eerste 

Sprundelse Strandspelen opgepakt. Drie dagen spel en spelen voor de 

jeugd tot 18 jaar op het "strand" op het Kloosterplein. 


