
 

 

 
Juffrouw Kim 

Juffrouw Kim gaat vanaf 1 januari twee dagen een Plusklas opzetten voor een aantal 
scholen in Oudenbosch. Juffrouw Kim wordt in groep 5A vervangen door juffrouw 

Tamara. Juffrouw Kim blijft donderdag in onze Plusklas van de Vindplaats, Martinus en 
Vinkenbos lesgeven.  

 
Voorleeswedstrijd finale Vinkenbos 
29 november was de finale van de voorleeswedstrijd van bs Vinkenbos.  

Kinderen uit groep 7 en 8 die wilden hadden eerst meegedaan aan de voorrondes per 
klas. Uit deze spannende strijd was per klas 1 winnaar gekozen. Deze klassenwinnaars 

namen het tegen elkaar op in de finale in de Trapkes.  
De klassenwinnaars waren Amy Lazeroms (8B), Lynn Huijbregts (8A) Sanne Ros (7A) 

Justin Sijmens (7B).  
Alle 4 lieten ze zich van hun beste kant zien. Ze maakten het de jury erg lastig om een 

winnaar uit te kiezen.  
De jury bestaande uit juf Ineke en de oud Vinkenbos leerkrachten Jan en Enrico riep 

uiteindelijk Sanne uit tot winnaar! Sanne las een grappig fragment voor uit ‘’Kapitein 
onderbroek’’ van de schrijver Dav Pilkey. Sanne kreeg de prijs onder luid applaus van de 

kinderen uit groep 7 en 8.  Sanne gaat ons vertegenwoordigen bij de gemeentelijke 
voorleeswedstrijd.  

Wij wensen haar alvast heel veel succes!  

 
Ouderbijdrage 
Wat fijn dat er ouders zijn die na een herinnering de ouderbijdrage hebben betaald! Het 
is vaak geen kwestie van niet willen betalen, maar gewoon vergeten.  Daarom nogmaals 

een oproep om even uw administratie na te kijken. U kunt ook contant betalen. 
 
Kerstviering 

De kerstviering is dankzij de lekker hapjes, die door de ouders zijn verzorgd, een succes 
geworden. Het schimmenspel door de leden van de ouderraad opgevoerd zorgde voor 

veel verwondering en waardering bij onze kinderen.  

 
Open dagen VO scholen 2020 

 Datum School Tijd 

11 januari KSE 09:30 – 14:00 

18 januari JTC Roosendaal 09:00 – 13:00 

18 januari 
Munnikenheide 

Etten/Rucphen 
10:00 – 14:00 

8 februari Prinsentuin Oudenbosch 10:00 – 15:00 

25 januari Markland Oudenbosch Geen tijd vermeld 

8 februari Norbertus Gertrudis 10:00 – 14:00 
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Voorleesontbijt en gedichtendag in januari  
In het kader van de nationale voorleesdagen vindt op woensdag 22 januari 2020 het 
jaarlijkse voorleesontbijt plaats. De kinderen mogen die dag weer in pyjama naar school 

komen. 
Voor iets lekkers wordt gezorgd! 

Op donderdag 30 januari gaan we op onze school weer aandacht besteden aan 
gedichten. De kinderen zullen die dag op allerlei verschillende kennis maken met 

verschillende dichtvormen. 
 

Afscheid Colinda van de ouderraad 
Colinda neemt afscheid als voorzitter bij de ouderraad. Bedankt voor alle inzet bij diverse 

activiteiten van de afgelopen jaren. 
Pamela zal haar taken overnemen. Wij wensen haar veel succes en plezier. 

 
Gezocht: nieuw lid MR  

  

  
Vlnr: John, Lotte, Joyce, Loes, Lian en Bastiaan  

  
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

In de boekenkast van uw ouderportaal staan de notulen van de laatste 
medezeggenschapsraadvergadering.   

Aan het einde van dit schooljaar gaan we afscheid nemen van Lian.  
We willen haar hierbij danken voor haar inzet de afgelopen jaren.  

We zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze oudergeleding. Lijkt het u interessant om 
plaats te nemen in de MR dan kunt u dat mondeling kenbaar maken bij juf Joyce of via 

mail: j.lodewijks@borgesius.net.  
Mochten er meerdere kandidaten zijn dan zal er een verkiezing plaats vinden.   
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Vakantietips: 

- Kerstwandeling Merksplas (van kerststal naar kerststal): Je kan afstanden lopen van 3-8 of 9 km. 
Tot en met 6 januari 2020: 
http://www.kerstwandelingen.be/download/vvv_kerstwandelfolder1920.pdf 

- Het vernieuwde Naturalis in Leiden is dit jaar weer geopend! Kijk op de website naar de agenda, 
want elke dag zijn er bijzondere dingen te doen (bv. De Naturalis show): https://www.naturalis.nl/ 

- De Zoo van Antwerpen heeft dit jaar weer een light festival: Jungle Book: 
https://www.zooantwerpen.be/nl/dagtickets/tickets-jungle-book-light-festival/ 

- Chocolate Nation in Antwerpen is ook leerzaam en ….smakelijk! https://www.chocolatenation.be/nl 
- Of misschien een keer een bezoek aan een beeldentuin in Antwerpen? 

https://www.middelheimmuseum.be/nl/pagina/museumspel-muzzz%C3%A9 
- Grappige natuurfoto’s kijken in het Natuurmuseum in Tilburg: 

https://www.natuurmuseumbrabant.nl/tentoonstellingen/comedy-wildlife-photography-awards/ 
- Een bijzondere bioscoop in Omniversum in Den Haag: https://www.omniversum.nl/nl/unieke-

beleving  
- Toch nog onderwijs deze vakantie? Het onderwijsmuseum in Dordrecht met speciale workshops 

deze kerstvakantie: https://www.onderwijsmuseum.nl/activiteit/maak-deze-kerstvakantie-je-eigen-
wolvriendje  
 

 

 

Team Vinkenbos wenst iedereen 

 

 

 

 

 

http://www.kerstwandelingen.be/download/vvv_kerstwandelfolder1920.pdf
https://www.naturalis.nl/
https://www.zooantwerpen.be/nl/dagtickets/tickets-jungle-book-light-festival/
https://www.chocolatenation.be/nl
https://www.middelheimmuseum.be/nl/pagina/museumspel-muzzz%C3%A9
https://www.natuurmuseumbrabant.nl/tentoonstellingen/comedy-wildlife-photography-awards/
https://www.omniversum.nl/nl/unieke-beleving
https://www.omniversum.nl/nl/unieke-beleving
https://www.onderwijsmuseum.nl/activiteit/maak-deze-kerstvakantie-je-eigen-wolvriendje
https://www.onderwijsmuseum.nl/activiteit/maak-deze-kerstvakantie-je-eigen-wolvriendje

