
 

 

NIEUWSBRIEF 5 – 13 OKTOBER 2017 

 

 

HET BESTUUR HEEFT EEN NIEUWE VOORZITTER  

Nu mijn twee kinderen al enkele jaren op de 

middelbare school zitten, is het tijd om het stokje 

over te dragen. Ruim 6 jaar heb ik mij met veel 

plezier ingezet voor de school. In die jaren zijn we 

verhuisd naar een nieuw gebouw en  hebben we, 

samen met een nieuwe directie, gewerkt aan het 

versterken van het onderwijs voor uw kinderen. Ik 

ben trots op wat we bereikt hebben en op het hele 

team van De Vink. Graag dank ik hen voor het 

vertrouwen en goede samenwerking. 

Ik ben heel blij dat Myriam Wedema het voorzitterschap nu op zich wil nemen. 

Zij is, als lid van het dagelijks bestuur, al jaren zeer betrokken bij de school. Ik 

wens haar en de rest van het bestuur heel veel succes en plezier met alle 

toekomstplannen. 

Met vriendelijke groet, Nicole Engering 

 

SCHOENMAATJES! 

Wij hebben op De Vink inmiddels een rijke traditie op het 

gebied van Schoenmaatjes. Kinderen in Nederland vullen een 

schoenendoos voor een kind in een arm land. Als 

Schoenmaatje laat jij weten dat je aan een vriendje ver weg 

denkt. Een onvergetelijk cadeau! Na de 

herfstvakantie is het weer zover! In die week 

krijgen alle kinderen een schoenendoos mee 

naar huis, met daarin een folder vol informatie over deze 

leuke actie. De uiterste inleverdatum is maandag 20 

november.  

Nieuw dit jaar is dat u de barcode op de sticker online 

activeert en ook online de verzendkosten a €6,- betaalt. Dus geen 

invulformulier meer. En er is nóg een nieuwe mogelijkheid: een bericht 

meesturen én terugontvangen van het blije schoenmaatje dat de cadeaudoos 

ontvangt (via Schoenmaatjes Connected)! U leest hier meer over op 

www.schoenmaatjes.nl  

  

http://www.schoenmaatjes.nl/
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KINDERBOEKENWEEK 

De Kinderboekenweek was gezellig dit jaar. Er is veel gelezen! 

En dat is o zo belangrijk voor ALLE andere vakken!! De kinderen 

van de groepen 5 t/m 8 lazen de kinderen van groep 1 t/m 4 

voor. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s hebben voorgelezen en de 

Kinderboekenweek werd dansend geopend én gesloten. Groep 

6 kende het dansje van ‘Gruwelijk Eng’ gelukkig heel goed, 

waardoor iedereen gezellig mee kon dansen! 

Dank aan de READSHOP, die ook dit jaar weer 

een boekenmarkt in de school organiseerde. 

 

AFSPRAKENLIJSTEN 

We hebben in de afgelopen eerste periode de verwachtingsgesprekken 

gevoerd met uw kinderen én u. Vanaf vandaag kunt u de afsprakenlijsten 

verwachten in uw mailbox.  

 

DE VOLGENDE STER  OP HET TAFELDIPLOMA KOMT ER AAN!! 

Goed kunnen rekenen is belangrijk; voor nu én voor later. De keersommen én 

de deeltafels gebruiken de kinderen tijdens de rekenlessen maar ook in 

dagelijkse situaties. Als kinderen de tafels uit hun hoofd kennen, gaat het 

rekenen sneller én maken ze minder fouten. Op De Vink kun je daarom je  

‘tafeldiploma’ halen. Op donderdag 26 oktober is het weer zo ver: de kinderen 

kunnen hun volgende ster halen voor het tafeldiploma. Voor meer informatie 

kijkt u op onze website http://www.basisschooldevink.nl/documenten/. 

Oefent u thuis ook? 

 

 
 

 

 

 

 

   

  

http://www.basisschooldevink.nl/documenten/
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INGEZONDEN BERICHT: VAKANTIEPASCLUB HERFSTVAKANTIE 

Goed nieuws voor iedereen die zin 

heeft in de herfstvakantie! Alle toffe 

activiteiten van de Vakantiepas Club 

staan vanaf nu online. De makers van 

de Zomervakantie Pas hebben ook 

deze herfstvakantie weer een aanbod 

samengesteld met allerlei bijzondere 

activiteiten met korting. Laat uw kind 

genieten van een lesje kinderyoga, een 

uurtje klimmen of een middag bij het 

kampvuur.   

Ga naar www.vakantiepas.nl voor een 

compleet overzicht.  

Is uw kind nog geen Vakantiepas 

Clublid? Alle basisschoolkinderen 

kunnen zich gratis aanmelden als 

Vakantiepas Clublid op deze site. 

Twee weken vóór elke schoolvakantie 

krijgen ze een e-mail met 

kortingsbonnen en een link naar de 

website met alle activiteiten. 

 

TOT SLOT… 

…wensen we u een heerlijke herfstvakantie. Met de vooruitzichten qua weer 

zit het wel goed! Zondag misschien wel 24 graden!!! Voor de kinderen even 

een weekje “lekker geen wekker”…! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Vink  

 
 
  

http://www.vakantiepas.nl/

