
 

 

 

Informatieavond ouders 

Dinsdagavond 20 maart is er op basisschool Vinkenbos een informatieavond voor ouders 
van (toekomstige) nieuwe leerlingen. Ouders waarvan het kind onlangs de leeftijd van  

4 jaar heeft bereikt of ouders waarvan het kind binnenkort 4 jaar wordt, worden voor 

deze avond uitgenodigd.  

 

Ouderavonden 

Maandag 19 maart, dinsdag 20 en donderdag 22 maart zijn de ouderavonden voor de 
ouders van de groepen 3 t/m 7. De kinderen uit de groepen zes en zeven mogen 

meekomen naar de ouderavond. 

U ontvangt hiervoor een week van tevoren een uitnodiging. Op deze avonden kunt u de 

werkstukken bekijken van de textielmiddag.  

 

Juffrouw Caroline  

Juffrouw Caroline wordt met ingang van één maart opgevolgd door juffrouw Miriam.  
Juffrouw Miriam heeft al eerder als onderwijsassistent op Vinkenbos gewerkt.  

 

Schoolvoetbal  

Dit schooljaar vindt voor de groepen 7 en 8 wederom het schoolvoetbal toernooi in de 

gemeente Rucphen plaats. De scholen uit Rucphen, Schijf, Zegge, St. Willebrord en 

Sprundel gaan, zowel bij de jongens als de meiden, weer strijden om de eerste plaats, 
welke recht geeft op een plaats in de regiofinale (woensdag 16 mei; locatie nog niet 

bekend).  

Namens onze school doen er 1 jongensteam en 2 meidenteams mee.  

Het toernooi is op woensdagmiddag 11 april a.s. en vindt plaats op het terrein van RSV 

te Rucphen. De wedstrijden beginnen om 13.30 uur.  

De jongens en meiden spelen in een enkele poule. Ze spelen een halve competitie. Aan 

het eind van deze halve competitie blijkt wie als eerste eindigt. Rond 16.30 uur zullen de 
winnaars bekend zijn. 

Uiteraard gaan we bekijken welke jongen en welk meisje zich, na deze strijd, de 

penaltykoning en -koningin van de gemeente Rucphen mag noemen. Tenslotte is er nog 

de prijsuitreiking, zodat de voetballers rond 17.30 uur weer huiswaarts kunnen.  

Wij wensen onze meiden en jongens alvast veel succes en hopen op veel support! En 

langs deze weg willen we alvast de moeders bedanken die de shirts van deze teams 
wassen!  
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Schoolatletiek  

Op woensdagmiddag 18 april a.s. vindt het schoolatletiektoernooi plaats. Onze school 

neemt deel aan de voorronde op een locatie in Zundert, Oudenbosch of Roosendaal.  

De winnaars, zowel bij de jongens als de meiden, plaatsen zich voor de Regiofinale. 

Datum en locatie zijn nog onbekend.  

Om goed voorbereid naar dit toernooi te gaan, zullen de jongens en meiden uit de 
groepen 7 en 8 op vrijdagmiddag 16 maart eerst gaan oefenen op het terrein van AVR te 

Rucphen. Ook nu wensen we onze sportkanjers alvast veel succes. Verdere informatie 

over deze oefenmiddag volgt nog. 

Langs deze weg willen we alvast de ouders bedanken die ons zullen helpen bij de 

oefenmiddag bij AVR, maar ook de ouders die bereid zijn te rijden en de shirts te wassen 

op 18 april. 
Speciaal dank gaat uit naar AVR, dat de accommodatie weer beschikbaar heeft gesteld 

voor de oefenmiddag. 

 

Carnavalsviering  

Afgelopen vrijdagochtend 9 februari vertrok er voor het eerst een grote carnavalsstoet 

door de straten van Sprundel, gevuld met wagentjes en acts van alle kinderen op onze 

school.  
De opkomst en de reacties van het publiek langs de route waren hartverwarmend.  

 

Weken van te voren hadden alle groepen zich voorbereid voor een creatieve invulling; 

‘Ge wit nie wa ge ziet’.  

Voorafgaand aan de optocht is er ’s ochtends door de groepen 1 t/m 4 een modeshow in 

de groep gehouden plus een half uur hossen in de speelzaal.  
De bovenbouw deed dit ’s middags. De broodjes knakworst voor hen, na afloop van de 

optocht, smaakten dan ook prima. Foto’s volgen binnenkort op de schoolwebsite. 

Iedereen die geholpen heeft, plus de Raad van Elf, bedankt voor deze geslaagde viering.  

 

      
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Schoolbibliotheek 

Vanaf maandag 12 maart zullen de kinderen van onze school weer gebruik gaan 

maken van onze schoolbibliotheek. We hebben mama’s en een oma bereid 

gevonden om dit werk op zich te gaan nemen, en we zijn hier heel erg blij mee!! 

Fijn dat de kinderen zo kunnen blijven lezen. 

De kinderen lezen de boeken gewoon tijdens het vrije lezen in de klas. Het is niet 

de bedoeling dat de boeken mee naar huis gaan. Omdat het een 

schoolbibliotheek betreft zal er ook geen boete berekend worden wanneer het 

betreffende boek te laat wordt ingeleverd. 

Wanneer U zelf met uw kind naar de bieb wilt om boeken uit te zoeken dan 
verwijs ik U naar de bibliotheek in Rucphen. Dit kan namelijk niet meer op onze 

school. 

 

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor het maken van een spreekbeurt, 

mag het boek uiteraard wel mee naar huis. 

 

Wij wensen uw kind veel leesplezier. 

Namens de lees coördinatoren, 

Juf Kitty en juf Denise 

 
Naschoolse gym op maandagmiddag voor de onderbouw 

 

Voor kinderen van groep 3, 4 en 5 zijn er op maandagmiddag na schooltijd gymlessen in 

het kader van de naschoolse activiteiten van de Brede School Sprundel. 

Deze gymactiviteiten worden georganiseerd vanuit Dorpswerk en worden gegeven door 

gymdocente Conny de Vries. 

 
Dit is op maandagmiddag direct na school tot 5 uur.  

Kinderen kunnen gelijk na school naar de sportzaal komen. Ze krijgen van ons drinken 

en een koekje zodat ze niet met een lege maag gaan gymmen. 

 

Momenteel is weer plaats voor nieuwe kinderen. 

 

Het kost € 3,- per keer. U ontvangt te zijner tijd van ons een rekening zodat kinderen 
niet met geld hoeven te lopen. 

 

Wellicht vindt u of uw kind het leuk om op maandagmiddag te gaan gymmen. 

U kunt onderstaande strook invullen en afgeven bij de Trapkes. 

U kunt ook mailen naar info@dorpswerksprundel.nl 

Arian Schrauwen 
Dorpswerk Sprundel 

 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres:………………………………………………………………………………………………… 

 
Tel:................................................... 

 

Email: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Klas:…………… 


