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Voorwoord 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Integraal Kindcentrum (IKC) Vinkenbos ligt in het centrum van 

Sprundel, naast het kerkgebouw met daarin Dorpshuis de 

Trapkes  
en de Sint Janskapel.  

 

De voorgevel van de oude Maria-basisschool is intact gebleven. 

Erachter bevindt zich een modern schoolgebouw. Er zijn 18 

lokalen voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool. Er 

wordt VSO,TSO en BSO aangeboden.  

 
De lokalen van de onderbouw bevinden zich aan de kant van de 

Hertogstraat, de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 kunnen 

gebruik maken van de ingang aan deze zijde.  

 

De overige leerlingen kunnen langs de poort tussen de sportzaal 

en de school naar de speelplaats aan de achterzijde van de 
school. 

 

De poorten gaan om 08.30 uur op slot. 

U kunt na deze tijden langs het voetpad door de tuin van de 

school komen. Bij de hoofdingang aan de zijkant van de school 

kunt u aanbellen. 

 
Vinkenbos is een IKC. (Integraal Kind Centrum). U heeft de 

mogelijkheid om bij Kober diverse pakketten af te nemen. 

(www.kober.nl)  

 

De brede school gedachte wordt vorm gegeven door 

samenwerking met bibliotheek VANnU, Jeugdprofessionals, Kober 
en Dorpswerk Sprundel. Vinkenbos heeft naast de vaste brede 

school partners samenwerking met de parochie en diverse 

verenigingen.  

 

 

 
 

 

 
 

In samenwerking met Dorpswerk Sprundel worden er voor de 

kinderen aansluitend na schooltijd, diverse activiteiten 

aangeboden op het gebied van sport, muziek, creativiteit. Deze 

activiteiten vinden plaats in de sportzaal en de multifunctionele 

accommodatie Dorpshuis De Trapkes. In de kalender staan alle 
belangrijke data vermeld. Op de achterkant van ieder blad staat 

praktische informatie over basisschool Vinkenbos. 

 

Geeft u deze informatiekalender een eigen plaats in huis, zodat u 

het hele jaar de gegevens van onze school bij de hand heeft. 

 

Naast deze kalender verschijnt de schoolgids. Hierin vindt u 
uitgebreidere informatie over basisschool Vinkenbos. 

Zowel kalender als schoolgids treft u ook aan in digitale vorm op 

onze website www.bsvinkenbos.nl. 

 

Iedere maand verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin leest u het 

actuele nieuws over onze school. De nieuwsbrief wordt via 
ouderportaal verstuurd en is ook terug te lezen op de website. 

 

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Wij horen ze 

graag van u! 

 
Mw. I. Zopfi 

Directeur basisschool Vinkenbos 
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jeugddisco 

back to school 
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info avond groep 3 
kennismakingsgesprek 

9 10 

 
kennismakingsgesprek 

11 12 13             (37) 

14 

 
Info avond groep 8 

15 

 
prinsjesdag 
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kledingactie 
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schoolhandbaltoernooi 
groepen 6-7-8 

24 

 
schoolreis 

25 26 27             (39) 

28 

 

ouderraad vergadering 

29 30 
 
opening 

kinderboekenweek 

                                                                                                                                      (40) 

 

September 2020 



Samenstelling van het team 
 

Directeur:    Mw. I. Zopfi 

 

Intern begeleider:   Dhr. J. Taks 

      

Coördinator groep 1-3:  Mw. L. Mouws 
Coördinator groep 3-5:      Mw. L. van Ruiten 

Coördinator groep 6-8:             Dhr. J.van Dijk 

      

Digicoach:    Mw. E. van Merriënboer 

 

Cultuurcoördinator :  Dhr. R. Deckers  

                                                  
Administratief medewerkster: Mw. K. Honings 

 

Conciërge    Dhr. R. van Boeckholtz 

 

Onderwijsassistent:          Mw. M. Assalhi 

     Mw. M. Muller 
Mw. T. Lodders 

Mw. A. van de Reep 

Dhr. E. de Rooij 

 

Huishoudelijke dienst:  Mw. J. van Dorst 

     Mw. J. de Bruijn 

                                              Mw. A. van de Broek 
 

Vrijwilligers:    Mw. A. van de Broek 

Dhr. A. Meijer 

 

 

 
 

 

 
 

Teldatum 1 oktober 2019: 342 leerlingen. 

 

De groepsindeling voor het komende schooljaar is als volgt: 

 

Groep 1/2 A Mw. T. Aerts / Mw. J. Dingenouts 
Groep 1/2 B Dhr. R. Deckers 

Groep 1/2 C Mw. S. Kas / Mw. L. Mouws 

Groep 1/2 D Mw. E. van Merriënboer / Mw. J. Dingenouts 

Groep 3 A Mw. J. Lodewijks / Mw. N. Kuijstermans  

Groep 3 B Mw. N. Pertijs 

Groep 4 A Mw. R. Poppelaars / Mw. A. Bastiaansen  

Groep 4 B         Mw. L. van Ruiten / Mw. A. Bastiaansen 
Groep 5 A         Mw. S. van Diest 

Groep 5 B  Mw. M. Verhulst 

Groep 6 A Mw. K. Brans / Mw. D. Voet 

Groep 6 B Mw. V. Koevoets 

Groep 7  Mw. C. Pauly 

Groep 7/8 Dhr. J. Broos 
Groep 8            Dhr. J. van Dijk / Mw. A. Bastiaansen 

 

 

Mw. K. Verpalen heeft woensdag in Schijf de kinderen van de 

plusgroep basisschool Martinus Rucphen, De vindplaats Schijf en 

Vinkenbos Sprundel.  

 

  



 

 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 3 

 

4               (40) 

 

dierendag 

5 6 7 
 
atelier groep 1 t/m 8 

8 9 10 11             (41) 

 

einde 

kinderboeken-
week 

12 13 

 
schoolfotograaf 

14 

 
atelier groep 1 t/m 8 

15 16 

 
studiedag alle kinderen 
vrij 

17 18             (42) 

19 

 
herfstvakantie 

20 21 22 23 24 25             (43) 

26 27 28 

 
kijkhalfuurtje 

12.15 tot 12.45 uur 

29 30 

 
 

31                   (44) 

 

Oktober 2020 



 Schooltijden 
 

    Groep 1-8 

 

maandag   8.30 – 14.45 uur 

 

Dinsdag 

 

  8.30 – 14.45 uur 

Woensdag   8.30 - 12.15 uur 

 

Donderdag 

 

  8.30 – 14.45 uur 

 

Vrijdag 

 

  8.30 - 12.15 uur 

 

 
 

De poort gaat 15 minuten voor aanvang van de lessen open, dan 

is er toezicht op het schoolplein. Stuur uw kinderen daarom niet 

eerder naar school. 

 

Het speelplein aan de achterkant van de school is bedoeld voor 
de groepen 5 t/m 8. De leerlingen van deze groepen komen langs 

de poort tussen de sportzaal en ingang Fatimapark aan de kant 

van de Sint Janstraat. De kinderen lopen naar de speelplaats aan 

de achterzijde van de school. 

De groepen 1 t/m 4 mogen langs de voorkant van de school het 

plein opkomen.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Groep 1-2 

De kinderen van groep 1-2 kunnen vanaf 08.15 uur op de 

speelplaats gebracht worden. De leerkrachten van  

groep 1-2 staan op de speelplaats om uw kind op te vangen. De 

leerkrachten nemen de kinderen om 08.25 uur mee naar binnen. 
Groep 3 t/m 8 

De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen vanaf 8.15 uur  naar 

binnen gaan. De lessen starten om 08.30 uur.   Ouders komen 

niet op de speelplaats.  

 

Pauze 

De kinderen hebben in de ochtend een kwartier pauze. De pauzes 
voor onder- en bovenbouw zijn gescheiden.  
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 1               (44) 
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ouderraad vergadering 
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4 5 
 

 

6 7 8               (45) 

9 10 11 12 

 
rapport 
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borgesiusdag 
alle kinderen vrij 

14 

 

jeugddisco 

15             (46) 

16 17 

 
oudergesprek groep  

1 t/m 8 

18 19 

 
oudergesprek groep  

1 t/m 8 

20 21 22             (47) 

23 24 25 26 27 28 29             (48) 

30                      (49) 

November 2020 



Algemene praktische informatie 
 

Fietsen naar school 

Kinderen die wat verder weg wonen, mogen met de fiets naar  

school komen. De werkgroep verkeer, bestaande uit leerkrachten  

en ouders, heeft een grens vastgesteld binnen het dorp, zodat 

voor iedereen duidelijk is wie te voet komt en wie de fiets mag 
nemen.  

De grenzen zijn terug te vinden op onze website. 

 

Huiswerk 

De kinderen in de lagere groepen krijgen geen huiswerk. Alleen 

in overleg met de leerkracht kan hier in sommige gevallen een 

uitzondering op worden gemaakt. 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen proefwerken voor de 

zaakvakken en andere vakken. Om deze voor te bereiden krijgen 

de kinderen werkboekjes en/of bladen uit de methode mee, 

zodat ze thuis kunnen leren. Daarnaast houden de kinderen een 

spreekbeurt en vanaf groep 6 ook een boekbespreking, die zij 

thuis voorbereiden. 
In groep 7 en vooral 8 wordt, ter voorbereiding op de middelbare 

school huiswerk gegeven. Dit kan leerwerk of maakwerk zijn. Om 

dit zelf goed te leren organiseren hebben de leerlingen van groep 

7 en 8 een agenda nodig. 

 

Afmelding 

Als kinderen ziek zijn, of om een andere reden niet, of niet op 
tijd, op school kunnen zijn, moeten zij middels ouderportaal 

afgemeld worden. Liefst voor 8.30 uur, maar uiterlijk om 8.45 

uur moet op school bekend zijn waar de afwezige kinderen zijn.  

Afmelden geldt ook voor bezoek aan tandarts, logopedie, dokter, 

etc. 

Zonder bericht zijn kinderen onwettig afwezig. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ongeoorloofd verzuim moeten wij doorgeven aan de 
leerplichtambtenaar. Verlof aanvraag zie bladzijde zes. 

 

Ontruiming 

Op onze school is een ontruimingsplan. Dit plan is in iedere klas 

aanwezig en wordt met de leerlingen besproken. Eén keer per 

schooljaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. 
 

Eten en drinken 

De kinderen mogen eten en drinken meenemen naar school voor 

in de ochtendpauze. Het drinken graag in een afsluitbare beker. 

Alle kinderen nemen fruit mee voor de kleine pauze. Beker en 

trommel voorzien van naam. 

Kinderen nemen voor tussen de middag een gezonde lunch mee 
naar school.  

 

Traktatie bij verjaardagen 

Een kleine gezonde traktatie is toegestaan. Laat het een 

kleinigheidje blijven! Voor de leerkracht hoeft u niet iets extra’s 

mee te geven. 
Jarigen mogen trakteren aan het einde van de middag en op 

woensdag en vrijdag aan het einde van de ochtend. De traktaties 

gaan in alle groepen gelijk mee naar huis. De ouders zien dan 

thuis wat er getrakteerd is die dag en bepalen zelf wanneer de 

kinderen dit mogen nuttigen. 

I.v.m. huidige maatregelen Covid 19 worden er geen traktaties 

uitgedeeld.  
Voor de verjaardag van de leerkracht en tevens als bedankje 

voor het schooljaar, wordt door de kinderen gezamenlijk een 

cadeautje gekocht. De bijdrage hieraan is € 1,00 per kind en 

wordt geregeld door de ouderraad. Het cadeautje wordt in de 

voorlaatste schoolweek aangeboden. Verdere cadeaus zijn niet 

wenselijk. 

  



 

 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 3 4 

 
sint op school 

5 

 

6               (49) 

7 8 9 10 11 12 

 

jeugddisco 

kerstgalabal 

13             (50) 

14 

 
kijkhalfuurtje 
15.15 tot 15.45 uur 

15 16 

 

 

17 18 

 

kerstviering 

19 

 

kerstparade 

20             (51) 

21 

 
kerstvakantie 

22 23 24 25 

 
1e kerstdag 

26 

 
2e kerstdag 

27             (52) 

28 29 30 31 

 
oudjaarsdag 

                                                                                          (53) 

       

December 2020 



Vervanging 
Als één van onze leerkrachten ziek is, proberen we tijdig voor 

vervanging te zorgen. Hiervoor is ons schoolbestuur aangesloten 

bij een vervangingsbureau. Zodra een afwezigheid bij hen 

gemeld is, zoeken ze een invalleerkracht voor ons. 

Het lukt echter niet in alle gevallen om iemand te vinden. Voor de 

gevallen waarin het niet lukt beschikken we over een, door de 
GMR goedgekeurd, protocol. 

 

Hoofdluiscontrole 

Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 

Dit gebeurt telkens in de eerste week na een vakantie door de 

hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit vrijwillige 

ouders.  
Om de hoofdluis zo weinig mogelijk kans te geven, is het van 

belang dat alle kinderen onderzocht mogen worden. Als bij de 

controle blijkt dat uw kind hoofdluis heeft, neemt de leerkracht 

van de groep contact met u op. 

U bent als ouder verantwoordelijk om uw kind(eren) zelf thuis te 

controleren. Als u hoofdluis of neten constateert, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de school. 

 

Verlof 

Voor bepaalde omstandigheden kan verlof gegeven worden. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij: 

- Verhuizing van het gezin. 

- Bijwonen van een huwelijk. 
- Viering van een jubileum. (12 ½, 25, 40, 50, 60 jaar) 

- Overlijden. 

Het aanvragen van verlof dient 8 weken van tevoren schriftelijk 

te gebeuren. Het daarvoor bestemde verlofformulier is te 

verkrijgen bij de directie.  

Het aanvragen van een extra vakantie is niet mogelijk, tenzij het 
door de specifieke aard van uw beroep niet mogelijk is, om in één  

 

 

 

 

 
 

 

 
van de andere schoolvakanties met het gezin op vakantie te 

gaan. Bij een aanvraag voor extra vakantie moet er naast het 

verlofformulier ook een verklaring van de werkgever overlegd 

worden. 

Op de website van onze school vindt u het volledige protocol voor 

verlofaanvragen. 
 

Bibliotheek 

Voor de taalontwikkeling is het erg belangrijk dat kinderen kennis 

maken met het luisteren naar verhalen en het lezen en bekijken 

van boeken. Lidmaatschap is tot 15 jaar gratis. De bibliotheek is 

gehuisvest aan Binnentuin 3 in Rucphen en is vrijwel dagelijks 

geopend. Hier kunt u boeken lenen. 
 

Een extra jeugdafdeling van de bibliotheek is gevestigd in de 

mediatheek van basisschool Vinkenbos. Deze boeken worden niet 

uitgeleend. 

De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen hier onder schooltijd met 

de klas gebruik van maken. 
 

Nieuws 

Om u op de hoogte te houden van bijzondere gebeurtenissen op 

school, brengen wij iedere maand een digitale nieuwsbrief uit. U 

ontvangt deze nieuwsbrief in ouderportaal. 

Oudere nieuwsbrieven zijn terug te lezen op onze website 

(www.bsvinkenbos.nl).  
 

  



 

 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 

 
nieuwjaarsdag 

2 

 

3               (53) 

4 5 6 
 
drie koningen 

7 8 9 10               (1) 

11 

 
ouderraad vergadering 

12 13 14 15 16 17               (2) 

18 19 20 

 
voorleesontbijt 

21 22 23 24               (3) 

25 26 27 28 

 
gedichtendag 

29 30 31               (4) 

 

Januari 2021 



Privacy 
Onze school heeft het recht om de gegevens van kinderen en hun 

ouders te verwerken voor onderwijskundige doeleinden. Dat 

recht nemen we zeer serieus en we doen er dan ook alles aan om 

hier op vertrouwelijke en professionele wijze mee om te gaan. De 

Borgesiusstichting heeft met alle scholen binnen het bestuur 

afspraken gemaakt die vertaald zijn in het beleid op 
Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Dit beleid is afgestemd op 

de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Een 

weergave van dit beleid kunt u te allen tijde vinden op de 

website van de Borgesiusstichting, 

www.borgesiusstichting.nl/privacy.  

 

 
Brieven 

Uitgaande post wordt voor het grootste deel via ouderportaal 

verstuurd. Een enkele keer kan het gebeuren dat uw kind een 

brief op papier mee krijgt. 

Vijf keer per jaar kunt u  afwisselend op maandag woensdag of 

vrijdag na 12.15 een half uur in de klas komen kijken naar het 
werk van uw kind(eren).  Dit is ter vervanging van het meegeven 

van de kijkmap.  

Vakantierooster 
 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021 ziet er als 

volgt uit: 

 

Zomervakantie 2020 

 

13 juli t/m 21 augustus 

Herfstvakantie 2020 

 

19 oktober t/m 23 oktober 

Kerstvakantie 2020-2021 

 

21 december t/m 1 januari 

Voorjaarsvakantie 2021 

 

15 februari t/m 19 februari 

Tweede Paasdag  2021 

 

5 april 

Meivakantie 2021 

 

26 april t/m 7 mei 

Hemelvaart 2021 

 

13-14 mei 

Tweede Pinksterdag 2021 
 

24 mei 

Zomervakantie 2021 

 

26 juli t/m 3 september 

 

Studiedagen:  

Woensdag 23 september 2020 

Vrijdag 16 oktober 2020 
Vrijdag 13 november 2020Borgesiusdag 

Vrijdag 26 februari 2021 

Woensdag 23 juni 2021  

Maandag 5 juli 2021 

  



 

 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 2 

 
 

 

 

 

3 4 5 6 

 

7                 (5) 

8 9 
 
adviesgesprek groep 8 

 

10 11 
 
adviesgesprek groep 8 

kijk registratie 

 

12 
 
carnavalsviering 

kluppebal 

13 14               (6) 

15 

 
voorjaarsvakantie 

16 17 18 19 20 21               (7) 

22 23 

 
oudergesprek groep  

1 en 2 

24 

 
kijkhalfuurtje 

12.15 tot 12.45 uur 
 

 

25 

 
oudergesprek groep  

1 en 2 

26 

 
studiedag alle kinderen 

vrij  
 

 

27 28               (8) 

 

Februari 2021 



Gymtijden 
 

De groepen vier t/m acht krijgen twee keer per week bewegings-

onderwijs. Hiervoor gaan we naar de sportzaal naast de school. 

 

Groep drie gaat één keer per week naar de sportzaal. De tweede 

gymles van groep drie wordt verdeeld in drie keer extra buiten 
spelen in de middag.  

 

De gymlessen zijn als volgt ingedeeld: 

 

 

Groep 1-2 dinsdagochtend  

Groep 3 A woensdagochtend  

Groep 3 B woensdagochtend  

Groep 4 A maandagochtend donderdagochtend 
Groep 4 B maandagochtend donderdagochtend 
Groep 5 A dinsdagmiddag vrijdagochtend 

Groep 5 B dinsdagmiddag vrijdagochtend 

Groep 6 A maandagmiddag donderdagmiddag 

Groep 6 B maandagmiddag donderdagmiddag 

Groep 7 woensdagochtend vrijdagochtend 

Groep 7-8 maandagochtend woensdagochtend 

Groep 8 dinsdagochtend donderdagochtend 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Groep 1 en 2 

In verband met de hygiëne moeten de kinderen in de speelzaal 

gymschoenen dragen. Aparte gymkleding is niet nodig. In 

verband met het snel aan- en uitdoen graag gymschoenen 

zonder veters. We verzoeken u om ‘gemakkelijke kleding’ aan te 
geven op gymdagen.  

Groep 1-2 heeft hun vaste gymdag op maandag en donderdag.  

Op donderdag maken we gebruik van de speelzaal. 

 

Groep 3 t/m 8 
De kinderen behoren een sportbroek, een sportshirt of een 

turnpakje te hebben. De gymschoenen mogen geen zwarte zolen 

hebben en er mag ook niet mee buiten gespeeld worden. Om te 
voorkomen dat deze spulletjes zoek raken, is het verstandig ze 

van een naam te voorzien. 

 

Gymkleding wordt pas in de sportzaal aangetrokken. 

Mochten kinderen sieraden of hun horloge tijdens deze lessen 

kwijt raken, dan is de school daarvoor niet aansprakelijk. 
Kostbare spulletjes kunnen dan ook beter thuis gelaten worden 

op deze dagen. 

Als uw kind om de een of andere reden niet mag gymmen, wilt u 

dan een briefje mee naar school geven. 

  



 

 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 2 

 
 

3 

 
atelier groep 1 t/m 8 

4 

 
 

5 

 
rapport 

6 

 

7                 (9) 

8 9 
 
oudergesprek groep  

3 t/m 7 

10 
 
atelier groep 1 t/m 8 

11 
 
oudergesprek groep  

3 t/m 7 

12 13 14             (10) 

15 16 17 18 19 20 

 

roefeldag 

21             (11) 

22 

 
ouderraad vergadering 

23 24 25 26 27 28             (12) 

29 30 31                                                                                                                                       (13) 

       

Maart 2021 



 
Uitstroom  
 

De leerlingen die vorig schooljaar basisschool Vinkenbos hebben 

verlaten, zijn naar de volgende scholen voor voortgezet 

onderwijs gegaan: 

 
School Richting 
Groep 8 

KSE VWO    5 

 HAVO/VWO 3 

 HAVO 3 

 VMBO-t/HAVO 2 

 VMBO (theoretische leerweg) 3 

   

Munnikenheidecollege VMBO (theoretische leerweg) 1 

 VMBO (kader-/theoretische l.) 1 

 VMBO (kaderberoepsgericht) 10 

 VMBO b/k 3 

 VMBO (basisberoepsgericht) 4 

   

Gertrudis VWO 1 

   

Markland College HAVO/VWO 1 

   

Jan Tinbergencollege VWO    3 

 HAVO/VWO 3 

 HAVO 1 

   
 

Overige uitstroom 

Verhuizingen  8 

SBO  3 

 

 

 

 
Jeugdprofessional 

Heeft u vragen over opvoeden of zijn er problemen bij het 

opgroeien van uw kinderen? Heeft u hulp, ondersteuning of zorg 

nodig? Vraag ernaar bij onze jeugdprofessionals. Samen met uw 

gezin kijken we wat er nodig is. Dat gesprek kan bij u thuis zijn 

of op een andere locatie. Samen wordt er dan een gezinsplan 
opgesteld. Ook voor specialistische jeugdzorg kunt u bij de 

jeugdprofessionals terecht. De jeugdprofessionals zijn namelijk 

de toegang tot alle gespecialiseerde jeugdzorg. 

Bel of mail gerust voor gratis en kundig advies. Onze 

jeugdprofessionals staan voor u klaar op werkdagen tussen 09.00 

- 12.00 uur.   

t. 0165-381706 

e. jeugd@rucphen.nl 

U kunt uw vraag ook stellen aan de leerkracht van uw kind of 

aan de jeugdverpleegkundige die regelmatig op school te vinden 

is. Zij brengen u, indien nodig, ook in contact met de 

jeugdprofessional. 

Handige websites: 

Informatie en tips over opvoeden: www.opvoeden.nl  

Informatie voor kinderen en jeugd: www.infovoorjou.nl  

Informatie over gezondheid voor jongeren: www.jouwggd.nl  

Informatie over jeugdhulp: www.jeugdhulpwbw.nl  



 

 

 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 

 

goede vrijdag 

3 

 

4               (13) 

 

1e paasdag 

5 
 
2e paasdag 

6 7 
 

schoolvoetbal 

8 9 10 11             (14) 

12 13 14 15 16 17 

 

jeugddisco 
koningsdag 

18             (15) 

19 20 

 
eindcito 

21 

 
eindcito 

 

22 

 
eindcito 

23 

 
kijkhalfuurtje 

12.15 tot 12.45 uur 

24 25             (16) 

26 

 
meivakantie 

27 

 
koningsdag 

28 29 30                                               (17) 

 

April 2021 



 
 

 

Kober kinderopvang biedt gemak en ondersteuning aan 

werkende ouders 

 

Je kind gaat naar de basisschool. Een schooldag duurt vaak 
minder lang dan een werkdag. Een dilemma van veel ouders. 

Hoe los je dit op een leuke en goede manier op? Kom eens een 

kijkje nemen bij Kober kinderopvang! Samen zoeken we naar 

opvang die het beste past bij wat jullie zoeken. 

 

Meer dan 15.000 kinderen maken al gebruik van de 

opvangmogelijkheden van Kober kinderopvang. Ook jouw kind is 
van harte welkom, je kunt kiezen uit: 

 

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): De buitenschoolse 

opvang van Kober is altijd vlakbij de basisschool van jouw kind 

en vaak zelfs in de school. We zijn tot 18.30 uur open. Niet 

alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije 
dagen en in de vakanties. We hebben een ruim aanbod aan 

activiteiten, zo ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses. Wil 

je kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook! 

 

Overblijven(4-13 jaar): 

Na een ochtend hard werken op school , is het fijn om even te 

kunnen ontspannen tussen de middag. We nemen bij de tussen 
schoolse opvang de tijd om in een rustige sfeer samen te eten. 

Vinkenbos is een gezond kindercentrum, op school en op de 

opvang stimuleren wij gezonde voeding en bewegen. Daar hoort 

een gezonde lunch bij voor tussen de middag bij. Wij zouden het 

prettig vinden als de kinderen geen snoep in de trommels 

meekrijgen maar bijvoorbeeld tomaatjes, komkommers,enz.... 
Als kinderen in de klas een traktatie krijgen, wordt deze niet 

tijdens het overblijven opgegeten, maar gaat deze mee naar 

huis. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tijdens de pauze is er volop gelegenheid om vrij te spelen en 

naar buiten te gaan. Wil je meer informatie over het overblijven 

of  hoe je kan aanmelden kijk dan op onze 

website: www.kober.nl/overblijven.  
 

Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kies je voor een 

kinderdagverblijf? Dan zit je bij Kober goed. We geven je kind 

alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft. We spelen, 

lezen voor, knuffelen en zorgen dat je kind in zijn eigen tempo 

kan groeien en leren. 

 
Peuteropvang (2-4 jaar): 

Als je kind twee jaar wordt, staat het te trappelen om de wereld 

te verkennen. Er is zoveel te zien en te ontdekken. Alle zintuigen 

staan op scherp. Hét moment om je kind te helpen 

basisvaardigheden te ontwikkelen. Op de peuteropvang krijgt je 

kind de kans om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen 
en grenzen op te zoeken. Binnen een groep met andere kinderen, 

maar wel in zijn eigen tempo. Spelenderwijs leert én groeit hij. 

Voor je het weet, is je kind een kleuter; klaar om naar de 

basisschool te gaan.  

Er is van alles te doen op de peuteropvang. We hebben verkleed-

, bouw- en ontdekhoeken. We lezen in prentenboeken en maken 

muziek met zelfgemaakte instrumenten. We gymmen en zingen. 

Je kind maakt op speelse wijze kennis met woorden, cijfers, 

kleuren en vormen (wij werken met de vve methode piramide). 

De materialen die we gebruiken, dagen je kind uit en helpen het 

via z’n spel op onderzoek uit te gaan. 

  



 

 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 

 
 

 

 

2               (17) 

3 4 
 
dodenherdenking 

5 
 
bevrijdingsdag 

6 7 8 9              (18) 

 

moederdag 

10 11 12 

 
sportdag 

13 

 

hemelvaartsweekend 

14 15 

 
communie 

16             (19) 

17 18 19 

 
atelier groep 1 t/m 8 

20 21 

 
kledingactie 

22 23             (20) 

 

1e pinksterdag 

24 

 
2e pinksterdag 

25 26 

 
atelier groep 1 t/m 8 

schoolhandbaltoernooi 

groepen 4-5 

27 28 29 30             (21) 

31 
 
ouderraad vergadering 

                                                                                                                                                                                                                              (22) 

Mei 2021 



De peuteropvang maakt de overgang naar de basisschool minder 
groot, ook omdat je kind leert met leeftijdsgenoten om te gaan. 

Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen dit groepsproces. 

We bieden begeleiding bij het bijvoorbeeld zelf oplossen van 

ruzietjes. En we helpen je kind inzien dat je – ook al verschil je 

van elkaar – heel goed met een ander torens kunt bouwen.  

 
Opvang door gastouders (0-13 jaar): Voor kleinschalige en 

flexibele opvang ben je van harte welkom bij een van onze 

zorgvuldig geselecteerde gastouders. 

 

VVE thuis 

VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 

6 jaar die deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie. De 
activiteiten van VVE Thuis sluiten aan bij het vve-programma 

Piramide. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere 

leerinhouden zowel op het kindercentrum/groep 1/2 als thuis aan 

de orde. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen stimuleren en 

ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Hun betrokkenheid bij 

de educatie van het kind wordt vergroot. Op vinkenbos werken 
we met deze methode op de peuteropvang.   

 

Kosten 

In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de 

kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.  

De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. 

Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je 
maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt. 

Kindertoeslag geldt voor het kinderdagverblijf, peutertuin en de 

buitenschoolse opvang. Tussenschoolse opvang valt niet onder 

de Wet kinderopvang. Voor overblijven ontvang je daarom geen 

toeslag. 

Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben 
namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang 

behoort ook tot de mogelijkheden.  

 

 

 

 
 

 

Meer informatie  
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op 

met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of 

serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op www.kober.nl voor een 

locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde vragen of het maken 

van een kijkafspraak.  

 
Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind 

niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan 

met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor 

op de basisschool, zodat de overgang makkelijker wordt. 

 

Opvang door gastouders (0-13 jaar): Voor kleinschalige en 

flexibele opvang ben je van harte welkom bij een van onze 
zorgvuldig geselecteerde gastouders. 

 

Kosten 

In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de 

kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan 

hangt af van je inkomen en gezinssituatie. We rekenen het graag 
voor je uit. Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, 

we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen 

vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden.  

 

Meer informatie  

Bel met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of 

serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op onze website 
www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt, de veel 

gestelde vragen of het maken van een kijkafspraak.   



 

 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 3 4 5 

 

jeugddisco 

summerparty 

 

6               (22) 

7 8 9 

 

nationale 

buitenspeeldag 

10 11 12 13             (23)     

14 15 16 17 18 19 20             (24) 

 

vaderdag 

21 

 
wandel-4-daagse 

22 

 
wandel-4-daagse 

23 

 
studiedag alle kinderen 

vrij  
 

24 

 
wandel-4-daagse 

25 

 
wandel-4-daagse 

26 27             (25) 

28 29 30 

 
kijkhalfuurtje 

12.15 tot 12.45 uur 

                                                                                                                                      (26) 

 

Juni 2021 



Adressen 
 

Basisschool Vinkenbos 

Hertogstraat 11 

4714 BZ Sprundel 

Tel.:   0165-383087  

Dir.:  Mw. I. Zopfi 
E-mail:  vinkenbos@borgesius.net  

 

Overblijven 

Kober 

Coördinator: Mw. W. Kragt 

         E-mail: overblijvenvinkenbos@kober.nl 

 
Kober kindercentrum: Vinkenbos 

Hertogstraat 11 
4714 BZ  Sprundel 

Tel: 0165-350964 

Unitmanager: Mw. W. Kragt 

Tel: 06-44151638 

E-mail: wkragt@kober.nl 

 

Peuterspeelzaal: Vinkenbos 

Hertogstraat 11  

4714 BZ Sprundel 
Tel.: 0165-350968 

 

Interne vertrouwenspersonen Basisschool Vinkenbos 

Mw. N. Kuijstermans 

Tel.: 0165-383087  

Dhr. R. Deckers 

Tel.: 0165-383087  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Raad van Toezicht 

Borgesius Stichting 

Postadres:  Markt 32 

4731 HP Oudenbosch 

 Tel.:  0165-330894 
Voorz.: Dhr. H. van Oosterbosch 

 

Ouderraad Basisschool Vinkenbos 

Voorz.:  Mw. P. Baremans 

Tel.:   06-20303318 

Sec.:   Mw. S. Smulders 

 
Medezeggenschapsraad (MR) 

Voorz.: Mw. L. Bastiaansen 

Tel.:  06- 15279269 

Sec.:   Mw. L. van Ruiten 

Tel.:   0165-383087 

 
Gemeenschappelijke MR.(GMR) 

Voorz.: vacant 

E-mail:  

Sec.:    vacant  

E-mail:  

 
 
 

  



 

 

 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 

 
rapport 

3 

 

4               (26) 

5 
 
studiedag alle kinderen 

vrij  
 

6 
 
oudergesprek groep  

1 t/m 7 

7 8 
 
oudergesprek groep  

1 t/m 7 

9 10 11             (27) 

12 

 
ouderraad vergadering 

13 14 15 

 

musical 

16 17 18             (28) 

19 

 
schoolverlatersdagen 

20 

 
schoolverlatersdagen 

21 

 
schoolverlatersdagen 

22 23 24 25             (29) 

26 

 
zomervakantie 

27 28 29 30 31                   (30) 

 

Juli 2021 



Inspectie Basisonderwijs 

Rijksinspectiekantoor Breda 
Postbus 7447, 4800 GK Breda 

 

Klachtencommissie stichting GCBO 

Postadres: Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

  Tel: 070-3861697 

 
Stichting Dorpswerk Sprundel 

 Kloosterplein 1 

 4714 BZ Sprundel 

 Tel: 0165-382889 

 

 Sportzaal 

Kloosterplein 3 

4714 BZ Sprundel 
Tel: 0165-382889 

 

Parochiekern Heilige Joannes de Doper 

Hertogstraat 1 

4714 BZ Sprundel 

Tel.: 0165-382214 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Bibliotheek VANnU locatie Rucphen 

Binnentuin 3 
4715 RW Rucphen 

Tel.: 0165-341789 

 

Schoolgezondheidsdienst. 

Langdonk 5 

4707 TG Roosendaal 
Tel.: 0165-586444 

 

Jeugdprofessional 

Mw. M. van Doorn 

         Binnentuin 1 

  4715 ZG  Rucphen         
         Telefoon 0165-341706 

  



 

 

  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 

 
 

 

 

1               (30) 

2 3 4 5 6 7 8               (31) 

9 10 11 12 13 14 15             (33) 

16 17 18 19 20 21 22             (34) 

23 24 25 26 27 28 29             (35) 

30 31                                                                                                                                                                                   (36) 

Augustus 2021 



 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  1 2 3 4 

 

5               (36) 

6 

 
1e  schooldag 

7 

 
1e schooldag  

nieuwe kleuters 

8 9 10 11 12             (37) 

13 14 15 16 17 18 19             (38) 

20 21 22 23 24 25 26             (39) 

27 28 29 30                                                                                           (40) 

September 2021 


