
 

 

Bijlagen  

Achter deze nieuwsbrief volgt 1 bijlage, nl.:  

Bijlage 1: Kindermiddag 25 februari 

 
#Investeer in onderwijs 
Het onderwijs wil oplossingen voor de hoge werkdruk, oplossingen voor het lerarentekort 

en een salaris wat het onderwijs aantrekkelijker maakt voor jongeren.  Door het 

uitblijven daarvan, komt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Er is bij afwezigheid 
van een leerkracht geen vervanger beschikbaar. Groepen worden samengevoegd, 

groepen die naar huis worden gestuurd, in basis- en speciaal onderwijs. Vakken in het 

voortgezet onderwijs en mbo die weken of maandenlang uitvallen of door onbevoegde 

docenten worden gegeven. Bomvolle collegezalen op hogescholen en universiteiten. 

Het onderwijs heeft mensen nodig. Maak het werken in het onderwijs weer aantrekkelijk. 

Na jarenlange bezuinigingen is dit niet op één dag is geregeld. Besturen en schoolteams 

zullen tijdelijke oplossingen moeten zoeken. Tijdelijk. En dat houd je alleen maar vol als 

je weet dat er een perspectief is. Dat in onderwijs en politiek het besef bestaat dat het 

probleem opgelost moet worden. 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er opgeroepen tot een landelijke staking, 

waarbij het gehele onderwijspersoneel in Nederland werd gevraagd het werk neer te 

leggen en de school te sluiten. 
Het personeel op bs Vinkenbos heeft lang getwijfeld om aan deze vorm van protest mee 

te doen. We hebben uiteindelijk besloten om onze deuren niet te sluiten en het onderwijs 

aan de kinderen voorrang te geven. 
Een aantal collega’s heeft wel gebruik gemaakt van hun recht om te staken. Vandaar dat 

we genoodzaakt waren ons onderwijs deze dagen aan te passen. Door te kiezen voor 

deze optie is meteen duidelijk geworden wat de problematiek is, waar de scholen 

momenteel mee te kampen hebben. 
Het lerarentekort hebben we deze dagen als volgt opgelost: 

• De onderwijsassistenten zijn voor de groep gezet; 

• Er is een groep opgedeeld over andere groepen; 

• Onze parttimers zijn op hun vrije dag komen werken; 

• Ouders van onze school met een onderwijsbevoegdheid hebben ondersteuning 

geboden; 
• Er was deze dagen geen extra ondersteuning aan de kinderen; 

 

Gelukkig is de volgende en laatst mogelijke oplossing niet nodig geweest (wat we wel 

steeds vaker horen op scholen in het land): 

• De jongste kleuters thuislaten of een klas naar huis sturen. 

  
Als noodoplossingen misschien prima, maar als er niets gebeurt, komt het vaker voor dat 
de kwalitatieve lessen wegvallen, de groepen worden opgedeeld of u heeft uw kind 

straks vaker thuis. 
 

 

                                 Januari 2020 



Stichting Leswerk 

Borgesiusstichting is aangesloten bij Leswerk. Leswerk is een organisatie die zorgt voor 

vervangingen en invulling van verloven. Er zijn binnen Leswerk zeer weinig tot geen 

leerkrachten beschikbaar voor heel West-Brabant.  Leswerk is een samenwerking van de 

besturen in het primair onderwijs. Inmiddels werkt Leswerk voor 17 schoolbesturen in 

het primair onderwijs regio West-Brabant.  
 

Rapportgesprekken in de week van 10 februari 

Vrijdag zeven februari nemen de kinderen het rapport of de KIJK mee naar huis. In de 

week van 10 februari zijn de rapportbesprekingen. U heeft zich inmiddels in kunnen 

schrijven voor deze avonden via Ouderportaal. Vanaf groep 6 gaan de kinderen mee naar 

‘hun’ rapportbespreking. Het rapport is voorzien van een nieuwe lay-out. 
Wilt u de KIJK en/ of het rapport mee terugnemen naar de ouderavond? 

 

Adviesgesprekken in de week van 10 februari 

De adviesgesprekken voor ouders en kinderen van de beide groepen acht vinden in 

dezelfde week plaats.  

Medezeggenschapsraad (MR) 

Iedere school hoort een MR te hebben en de MR bestaat uit personeelsleden (op bs 
Vinkenbos zijn dit Lotte van Ruiten, Joyce Lodewijks en John Taks) en ouders (op bs 

Vinkenbos zijn dit Loes Lazeroms, Lian van de Korput en Bastiaan Dirken).  

 

De MR praat met het schoolbestuur onder meer over de begroting van de school en 

beleidsplannen van het schoolbestuur, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van 

het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. 
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van 

een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR 

kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen 

voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het 

schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. 

De MR heeft onder andere het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de 
begroting of over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. 

 

Aan het einde van dit schooljaar stopt Lian van de Korput als MR-lid vanuit de 

oudergeleding. Mocht u geïnteresseerd zijn om haar plaats en rol in de MR over 

 

Joyce Lodewijks, j.lodewijks@borgesius.net , 0165-383087. 

 
U heeft tot 1 maart de tijd te informeren naar, dan wel aan te melden voor deze functie. 

Na 1 maart wordt bekeken wie er zal toetreden tot de MR en we zullen u via de 

nieuwsbrief hiervan op de hoogte houden. 

 

 

Meneer Mart en meneer Jan 
Meneer Mart en meneer Jan hebben de afgelopen weken de leestoetsen bij onze 

leerlingen afgenomen. Een heel karwei waar flink wat tijd in gaat zitten. 

We zijn heel blij met de deskundige ondersteuning van onze collega’s!  

 

 

Informatieavond Lentekriebels 

Donderdagavond 12 maart is er een informatieavond over het project lentekriebels. 
De avond wordt gegeven door Judith Snijders van de Jeugd Gezondheidsdienst.  
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Carnaval 

Op vrijdag 21 februari houden we 's morgens onze carnavalsviering. 

De ochtend zal voor elke groep bestaan uit drie activiteiten.  Een activiteit in de eigen 

groep, spelletjes in de grote gymzaal en natuurlijk gaan we hossen in de speelzaal. 

Hierbij zullen de prins en zijn gevolg aanwezig zijn. Ook zal een dj ons met een bezoek 
vereren. 

Voor de grote gymzaal vragen we u om de kinderen hun gymschoenen mee te geven op 

die ochtend. Ze hoeven geen fruit  en drinken mee te nemen want de school zorgt voor 

iets lekkers. 

We hopen op een gezellige ochtend.  

Groeten van de werkgroep carnaval. 

 
Delano Heeren (6/7) Nederlands kampioen Veldrijden 

Op 25 januari was het NK jeugd veldrijden in Moergestel. Delano Heeren rijdt in 

categorie 4 en start om 11.20u. Delano start met de beste 40 renners van Nederland van 

zijn leeftijd. Delano start snel met 6 andere renners het bos in. Eenmaal bij de trappen 

versnelt Delano en heeft hij een voorsprong op de rest. Daarna heeft hij de voorsprong 

verder uitgebouwd tot 20 sec. Delano heeft de hele wedstrijd solo gereden en kwam hij 

solo aan over de finish. Delano werd hiermee Nederlands kampioen en pakt daarmee zijn 
rood-wit-blauwe trui! Delano namens alle kinderen en leerkrachten bs Vinkenbos een 

dikke proficiat met deze topprestatie. Delano heeft in alle klassen zijn trui laten zien. 

 

    
 

 

Sanne Ros (6/7) neemt deel aan het gemeentelijke kampioenschap voorlezen 
Op 10 februari vertegenwoordigt Sanne Ros bs Vinkenbos op het gemeentelijk 

kampioenschap voorlezen. Sanne neemt het als schoolwinnares op tegen de andere 

winnaars van de scholen uit de gemeente Rucphen. De wedstrijd is in de Hoge Dries in 

Schijf. Sanne heeft veel succes alvast! 

 



 

Bericht vanuit de Trapkes 

Dialectmiddag zondag 1 maart 

Op zondagmiddag 1 maart is het de 18e keer, dat dit evenement in de Trapkes wordt 

georganiseerd door Dorpswerk Sprundel en de Heemkundekring. 

De aanvang is om 13.30 uur. De entree is 5 euro, inclusief een bakske koffie. 
Speciale gast is Wim Daniëls, bekend van radio, tv, boeken en theatervoorstellingen. 

Hij neemt ons mee naar de lagere school en het dorpsleven van toen. 

De bezoekers worden getest op hun kennis van het dialect middels taalopdrachten. 

Verder worden er verhalen verteld in het dialect en behandelen we de dialectkwis. 

De kwis is te vinden op de site van Dorpswerk Sprundel en er liggen exemplaren in de 

Trapkes. 
De oplossing van de kwis kan tot en met 28 februari ingeleverd worden in de Trapkes of 

gemaild worden naar a.vanginneken@home.nl. Onder de winnaars worden enkele 

prijsjes verloot. 

 

Carnavalsfeest voor de jeugd!  

Een nieuwe prins dit seizoen in het Nachtuilenrijk, prins Dave d´n Eerste. En het motto 

is: ‘Wa een kunstje’. Vorig jaar stonden veel mensen versteld van de ‘kunstjes’ van 
meisjes en jongens bij de optocht van hun school. Waarom zouden ze die ‘kunstjes’ niet 

in de grote optocht, zaterdag 22 februari laten zien? Alle kinderen die dan meedoen 

krijgen een prijs. Bovendien ontvangt de leutigste groep of het mooiste wagen(tje) de 

wisselbeker. Die wisselbeker staat in de school en daarnaast liggen inschrijfformulieren. 

Verder is opgeven mogelijk bij Jan Boeren, telefoon 387103, en via website 

denachtuilen.nl. Het feest begint op vrijdag 21 februari van 19.00 tot 21.00 uur met het 
Kluppebal. Op zondagmiddag 23 februari is er in De Drie Zwaantjes een bal voor grote 

en kleine Nachtuilen. Maandagmiddag 24 februari kan de jeugd terecht in Nachtuilennest 

De Coop voor een brakkenbal en de jonge Nachtuilen kunnen zich op dinsdagmiddag 25 

februari uitleven in de sportzaal aan het Kloosterplein. 

 

Tekenen en schilderen  
Bij het naschoolse Tekenen en Schilderen in De Trapkes zijn een paar plaatsen vrij 

gekomen. Meisjes en jongens van groep 6, 7 en 8 die interesse hebben kunnen een keer 

gratis meedoen. Het Tekenen en Schilderen is wekelijks op donderdagmiddag, 

aansluitend aan de schooltijd tot 16.45 uur. Wel tevoren aanmelden in De Trapkes, want 

vol is vol. 

 

                                   
 

 

 

Club ‘We doen van alles’  

De club ‘we doen van alles’ voor de basisschooljeugd van groep drie t/m groep acht is 

wekelijks in De Trapkes, op maandag van 18.30 tot 20.00 uur. Sport, spel, 
handenarbeid, kortom de club ontplooit allerlei activiteiten die de kinderen willen. Na 

nieuwjaar zijn er plaatsen vrij gekomen. Meisjes en jongens kunnen vrijblijvend een keer 

kennismaken. 

 



Kopie 1: Kindermiddag 25 februari 

 


