
 

 

             
 

Acties in het Primair Onderwijs. 

De afgelopen maanden is het PO-Front met minister Slob in gesprek gegaan over de 
werkdrukmiddelen. Deze komen volgens het regeerakkoord pas aan het einde van de 

regeerperiode beschikbaar. De gesprekken hebben vooralsnog niet tot concrete 

resultaten geleid. Om kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het 

oplopende lerarentekort, is het van groot belang dat het geld voor werkdrukvermindering 

zo snel mogelijk beschikbaar komt. Er staat nu een stakingsactie gepland voor de 

scholen in Friesland, Groningen en Drenthe. Zij blijven op 14 februari dicht. 
Acties blijven hard nodig.  

 

Vervanging afwezigheid leraren. 

Bij afwezigheid van leraren op school is er nauwelijks vervanging beschikbaar.  

De pool met leraren waaruit de vervanging wordt ingezet is beduidend kleiner geworden. 

We hebben tot nu toe op onze school geen groep(en) naar huis gestuurd bij afwezigheid 
van een leraar. We zoeken tot nu toe een interne oplossing. Er blijven op deze manier 

natuurlijk andere nodige werkzaamheden voor de school liggen.  

Er kiezen minder mensen voor het onderwijs. Het lerarentekort zal alleen maar oplopen.  

 

Meneer John 

Meneer John is wegens een enkelbreuk afwezig. Juffrouw Lianda, juffrouw Mariëtte en 

juffrouw Ineke nemen de taken van meneer John over.  
 

Optocht carnaval Vinkenbos 

Vrijdag negen februari houden de kinderen van Vinkenbos een carnavalsoptocht. 

De optocht begint om 11.30 uur. De kinderen van Vinkenbos gaan daarna samen met de 

Raad van Elf de uil opzetten op het Kloosterplein. De kinderen zouden het ontzettend fijn 

vinden als ouders, opa’s en oma’s, familieleden, buren en bekenden langs de route 
staan. De groepen hebben op school prachtige wagens gemaakt. 

U ontvangt volgende week een mail met nadere informatie. 

 

Kluppebal in de Trapkes 

Vrijdagavond  9 februari is het voor de kinderen vanaf groep  3 Kluppebal in de Trapkes. 

Kinderen die op clubs zitten die bij de Jeugdraad aangesloten zijn krijgen van hun club 
een entreekaartje. Als ze dit laten zien bij binnenkomst krijgen ze daar een 

consumptiebon voor. Kinderen die geen lid zijn van een club mogen natuurlijk ook 

gewoon komen. De entree is gratis. Consumptieprijzen zijn zoals bij de disco. Het 

Kluppebal is van 7 tot 9 uur en ook de Prins en zijn gevolg zullen een bezoekje brengen 

aan het Kluppebal. 

“Ge wit niet wat ge ziet” is het motto van Sprundels Carnaval 2018 

 

                    Januari 2018 



                 Mijn naam is Jennifer Broese van Groenou en sinds 1 januari 2018 ben ik de  
                 nieuwe coördinator van de overblijf van Bs Vinkenbos. 
 
                 Nadat ik 21 jaar bij de ABN AMRO had gewerkt was ik toe aan een nieuwe  
                 uitdaging. En na het behalen van mijn diploma kon ik meteen aan de slag bij Kober 
Kinderopvang op bso Villa Vondel in Roosendaal. 
 
Inmidels werk ik 10 jaar met veel plezier bij Kober Kinderopvang. 
Naast het overblijven op Bs Vinkenbos werk ik ook op bso Villa Vondel in Roosendaal en val 
ik regelmatig in op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 
 
 
Met vriendelijke groet, Jennifer 
Bso Villa Vondel 
 
 
 

 

 

Vanwege het success van de vorige editie organiseren we in de carnavalsvakantie weer een 

instuiftoernooi. Op vrijdagmiddag 14 februari organiseert onze handbalvereniging een 4tegen4-

toernooi voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Zouden jullie deze activiteit onder de aandacht 

willen brengen aan jullie leerlingen via jullie periodieke nieuwsbrief? Zou erg fijn zijn 

Alvast bedankt voor de sportieve medewerkingen hierin! 

Met vriendelijke groet, 

Martijn Buijs 

Voorzitter HV Orion 

 

 
 



Informatieavond Vormsel 

Op maandagavond 22 januari j.l. kwamen ouders en hun kinderen, leerlingen uit groep 

8, in de Sint Janskapel en een zaal van de Trapkes bijeen om zich te laten informeren 

over het Vormsel van 2018. Het Vormsel zal dit jaar op vrijdagavond 6 april om 19.00 

uur in de Sint Janskapel worden toegediend door Vicaris Wiertz. De vicaris zal in deze 

viering worden geassisteerd door pastor Wim van Reen.  
De informatieavond van 22 januari werd goed bezocht. De ouders en kinderen werden 

door pastor Wim geïnformeerd over de achtergronden van het Vormsel en het 

Vormselproject. Het thema dat dit jaar aan het Vormsel gekoppeld werd, is LOSLATEN. 

In een oefening in LOSLATEN voor kinderen en één voor ouders, hebben we onderzocht 

wat loslaten kan betekenen en wanneer we daarmee te maken krijgen. Claudia van de 

Broek hielp de kinderen deze oefening te maken en Wim van Reen nam de ouders door 
een lijst met voorbeelden van LOSLATEN heen. Bij de kinderen viel op, dat zij zich ervan 

bewust waren dat zij de school gingen loslaten, maar dat zij ook de vaste leerkracht 

loslieten en voortaan met wisselende leraren te maken zouden krijgen. De ouders 

ontdekten onder andere , dat het LOSLATEN van je kinderen een voortdurend proces is, 

waarin je als vader en moeder verwikkeld bent.  Aan het einde van de avond gingen de 

kinderen met de pastor in een lied samen met Napoleon over de bergen heen. Wie wil 

weten waar dit over gaat, mag de vormelingen uit groep 8 daarnaar vragen.  
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Aaron, zoon van Claudia, die geholpen heeft 

met uitdelen van koffie en thee en het verspreiden van de nodige formulieren. Fijn dat je 

erbij kon zijn.  

Groetjes van pastor Wim en Claudia 

 

Vormsel nieuwe stijl 
Het pastoresteam van de Franciscusparochie (Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel 

en Zegge) heeft voor het Vormsel vanaf het volgende schooljaar een andere aanpak op 

het oog. Waarom een andere aanpak? Meerdere redenen hebben hiermee van doen. De 

eerste reden is dat het sacrament van het Vormsel een kerkelijke aangelegenheid is. De 

basisschool in Sprundel heeft jarenlang kans gezien om de voorbereiding op het Vormsel 

voor een groot deel gestalte te geven. We zijn hen hiervoor uitermate dankbaar. Echter 
scholen zien, niet alleen in Sprundel, het aantal leerlingen dat zich aanmeldt voor het 

Vormsel afnemen. Voor een school wordt het derhalve moeizamer om de voorbereiding 

klassikaal in te richten. Het inschakelen van meerdere leerkrachten om leerlingen 

gescheiden opdrachten te geven – Vormsel en Taal, of Vormsel en Handenarbeid – trekt 

eveneens een wissel op de mogelijkheden van de school. Daarnaast zien kerken, net als 

vele andere verenigingen, het aantal vrijwilligers slinken. Redenen genoeg om na te 

denken over een nieuwe aanpak.  
We willen natuurlijk graag de vruchtbare band die met de school bestaat,  behouden. In 

de nieuwe aanpak zal er door de kerk met name aandacht geschonken worden aan de  

betekenis van het Vormsel, aan de viering ervan, de rituelen, het sacrament en de 

Bijbelse achtergronden. De school zal meer de maatschappelijke kant van de vorming 

van kinderen gestalte geven. In de breedte doet een school dit al vanzelf, maar in het 

kader van het Vormsel zal een aantal lokale en nationale instellingen en verenigingen de 
kinderen vertellen over het werk dat zij doen. Hiermee komen kinderen in aanraking met 

zaken die hen op een andere wijze vormen. Het Vormsel gaat straks dus gewoon door, 

maar krijgt een iets ander gezicht. Mocht u meer willen weten over de nieuwe aanpak, 

neem dan gerust contact op met mij, Wim van Reen: 0640290899.  

Pastor Wim van Reen 

Eerstaanspreekbare pastor voor Sprundel  



 
  

 
 

ALAAF – ALAAF – ALAAF – ALAAF – ALAAF – ALAAF 

 
Zondagmiddag 4 februari 2018 organiseren diverse Sprundelse Wijken het Wijken-
Kinder-Carnaval-Bal voor alle kinderen van Sprundel t/m groep 8. Om er een gezellige 
en dolle middag van te maken hebben wij jullie hulp nodig. Ouders/verzorgers zijn 
natuurlijk ook van harte welkom om te blijven. 
 
Het Wijken-Kinder-Carnaval-bal vind plaats in Café-Zaal de Coop, St.Janstraat 31 en zal 
om 14.00 uur beginnen. De entree is gratis. Een disco is aanwezig om de boel van 
gezellige en vrolijke carnavalsmuziek te voorzien. Om 18.00 uur hebben we 
waarschijnlijk genoeg gehost en gezongen en sluiten we de middag af.  
 
Alle kinderen die lid zijn van een deelnemende wijkvereniging krijgen 1 consumptie per 
kind om deze in te wisselen op deze middag. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met uw wijkvereniging. 
 
Prins Juriaan den Eerste met zijn gevolg komt natuurlijk ook een bezoekje brengen. 
 
Dus kom allemaal op 4 februari 2018 naar Café-Zaal de Coop, om Carnaval 2018 in te 
luiden! 
 
Tot dan! 
                                          

 
 

 

Wijken-KinderCarnaval-Bal 

 4 Februari 2018 
 


