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MORGEN KOMT DE SINT IN HET LAND! 

Donderdagavond hebben ouderraadsleden met een 

aantal hulpouders erg hard gewerkt. Misschien heeft 

u het al gezien: Het ziet er weer supergezellig uit in 

de school. Morgen komen Sinterklaas en zijn pieten hopelijk goed aan in 

Dokkum. Vanzelfsprekend is dit zeker niet, want afgelopen week hebben de 

kinderen bij het Sinterklaasjournaal gezien dat Het Grote Boek van Sinterklaas 

is aangespoeld in Dokkum en gisteren zijn er door een aantal kinderen 

kletsnatte vieze pakjes gevonden met namen erop. Namen van kinderen die 

hier niet op school zitten. We weten niet wat er op zee is gebeurd, maar dat 

het goed mis is, is wel duidelijk. Dit jaar mogen de kinderen al op vrijdag 17 

november, vandaag dus, hun schoen zetten. Wij volgen op school het 

Sinterklaasjournaal en hier is een oproep gedaan om je schoen op school te 

zetten....Afwachten wat er maandag 20 november in zit.... 

 

SURPRISES OP 4 DECEMBER OP SCHOOL 

Zoals ieder jaar maken de kinderen van de groepen 5, 6, 7 

en 8 een surprise voor elkaar. Aanstaande woensdag 

trekken zij daarvoor lootjes in de klas. De kinderen 

brengen hun surprise de dag vóór 5 december op school, 

dit jaar is dat dus maandag 4 december. Als de kinderen 

binnenkomen op 5 december staan alle ‘kunstwerken’ in volle glorie midden 

in de klas. Een spannend moment, want niemand kan zien 

welke surprise voor wie is. We spreken met de kinderen af 

dat iedereen zijn best doet op de surprise en het gedicht 

(van minstens 8 regels). Natuurlijk zijn er verschillen in het 

eindresultaat… en dat is helemaal oké! Wanneer iedereen 

zijn of haar best doet op de surprise, is het ook voor 

iedereen echt leuk er één te ontvangen. Alle leerkrachten 

houden van knutselen, dus de kinderen kunnen ook bij hen terecht voor 

ideeën, praktische hulp of materiaal. Op internet vinden de kinderen daarnaast 

super veel ideeën (Google-Afbeeldingen bijvoorbeeld). Hieronder enkele links: 

http://www.knutselidee.nl/thema/surprise.htm  

https://nl.pinterest.com/explore/surprise-sinterklaas/  

Heel veel plezier met het maken!!!!! 
 

 

http://www.knutselidee.nl/thema/surprise.htm
https://nl.pinterest.com/explore/surprise-sinterklaas/
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UNICEF BLIJ!!!   

De sponsorloop die de plusgroep eind vorig schooljaar 

organiseerde heeft voor Unicef €2.500 opgeleverd. 

Afgelopen vrijdag is de cheque overhandigd aan Unicef 

door alle plusgroepleerlingen. Lena, Twan, Nikki en Jelle, 

nu oud-leerlingen van de Vink, maar vorig jaar enorme voortrekkers in de 

organisatie van de Sponsorloop konden hierbij helaas niet aanwezig zijn.  

De overhandiging van de cheque was namelijk onder schooltijd.  

Hierna kregen de plusgroep kinderen de mogelijkheid om met een VR bril 

(virtual reality) een kijkje te nemen in een Syrisch 

vluchtelingenkamp. Een heel interessante ervaring voor 

de kinderen. Unicef bedankte alle kinderen van De Vink 

voor dit geweldige bedrag. 

 

 

WELKOM 

Wat gezellig dat er alweer nieuwe kinderen bij zijn gekomen op De Vink! We 

wensen jullie een superfijne en leerzame tijd toe bij ons op school! 

Imrane Graafi in groep 1/2 a 

Max van der Linden in groep 1/2 b 

Jo-Mailij Tuart in groep 1/2 c 

Bas Rolfes in groep 4 

Lisa Rolfes in groep 6 

 

 

PEACE POSTER WEDSTRIJD 

De jaarlijkse Peace Poster wedstrijd 

van de Lions Club zit er weer op. Luuk 

Jonker uit groep 8 zat bij de beste 10! 

Zijn nichtje Fiene won de eerste prijs. 

Op de foto ziet u beide kinderen met 

hun poster. Mooi hè? 

 

 

  

Van harte… 
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EEN LEESTIP VOOR OUDERS VAN DE INTERN BEGELEIDER 

Kent u één van de volgende situaties? 

 Uw kind kan tijdens het eten nog geen vijf minuten op zijn stoel zitten. 

 Op een familiefeestje zeurt uw kind al snel 

‘wanneer gaan we naar huis?’ 

 Tijdens huiswerk maken doet uw kind alles om 

maar niet aan het werk te hoeven. Of hij wordt 

door het minste of geringste afgeleid. 

 Uw kind wil niks ondernemen, maar staart een 

beetje loom voor zich uit. 

Dan is dit boek misschien iets voor u! 

‘Wiebelen en friemelen’ thuis legt uit wat oorzaak kan zijn van dit gedrag. Met 

een moeilijk woord is dat Zintuigelijke prikkelverwerking (afgekort ZiP). Wat 

dit inhoudt komt in het kort hierop neer: De zintuigen staan altijd op 

‘ontvangen’. De hele dag door hoor je dingen, voel je dingen, ruik je dingen 

en zie je dingen. Ook op het moment dat je aandacht bij een puzzel, een boek 

of een som moet zijn. Alle zintuigen worden dus voortdurend ‘geprikkeld’. 

Kinderen en volwassenen die zich goed kunnen concentreren kunnen bepaalde 

prikkels negeren. Je kunt bijvoorbeeld prima een mail typen aan een collega, 

terwijl een grasmaaier buiten het grasveld maait. Er zijn echter ook veel 

mensen bij wie die grasmaaier het vreselijk moeilijk maakt om die mail af te 

krijgen. De verwerking van die prikkels is bij iedereen anders. Kinderen (en wij 

als volwassenen trouwens ook) raken soms overprikkeld óf onderprikkeld.  

 

SCHOENMAATJES 

De Schoenmaatjes Actie loopt alweer op zijn einde. Er zijn al bijna 30 dozen 

ingeleverd, ze staan gezellig onder de trap bij alle Sintversieringen. Vorige 

jaren kwamen we met de Vink altijd dicht bij de honderd dozen…..dus: Er 

mogen nog best héél wat dozen bij! In de folder die de kinderen bij de doos 

hebben gekregen staat precies hoe het werkt. Er zit een 

verlanglijstje bij met wat er zoal in de doos kan. Juist in deze 

(bijna!) Sinterklaastijd is het leuk om uw kind(eren) ook een 

leuk cadeau te laten geven aan kinderen in een ver land, die 

het zoveel zwaarder hebben dan wij hier in Nederland. De 

dozen kunnen nog tot en met aanstaande maandag 20 

november worden ingeleverd!  

We hopen op een mooie eindsprint! 
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KINDER’GAME’NIEUWS 

Game van klassiek jeugdboek 

In 1966 kwam De Zevensprong van Tonke Dragt voor het eerst uit. In 1982 

volgde een tv-serie en in 2004 een musical. Nu heeft uitgeverij Zwijsen een 

educatieve game uitgebracht. Meer informatie (incl. proefles): Zwijsen 

De Zevensprong is een nieuwe educatieve game, 

gebaseerd op een van de populairste boeken van 

Tonke Dragt. De game heeft afwisselende 

leesopdrachten op het niveau van de speler en 

spannende animaties die het verhaal tot leven 

brengen. Spelers verdienen muntjes en verzamelen 

virtuele stickers en geheimen. En nog belangrijker: ze maken hierdoor 

ongemerkt veel leeskilometers! De Zevensprong is voor iedereen die kan lezen 

op AVI-niveau E4 of hoger.  

 

DE LEERKRACHT SPREKEN 

Wanneer u de leerkracht graag wil spreken, is het fijn als u na school even 

binnenloopt voor een afspraak. Korte mededelingen kunnen best even bij het 

naar binnen gaan. Maar voor uitgebreidere zaken geldt: graag na 15 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

TOT SLOT… 

…wensen we u een fijn weekend met veel gezelligheid en hopelijk een 

vlekkeloze aankomst van Sinterklaas in Dokkum. 

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Vink  

 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/de-zevensprong
https://youtu.be/0g9VIteVwD0

