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JOEPIE! HET NIEUWE KLIMREK IS GEOPEND! 

Vrijdagochtend was het eindelijk zo ver! Het geduld van de kinderen van de 

groepen 1 t/m 4 werd beloond. Het nieuwe klimrek, helemaal af, mét een 

veilige ondergrond!  

 

 
 

DE SCHOOL BINNENKOMEN 

De school heeft twee ingangen, één voor de onderbouw en één voor de 

bovenbouw. Het is prettig als die volgens afspraak worden gebruikt. Hoe was 

het ook alweer?  

 Kinderen van de groepen 1/2 komen om 8.30 uur binnen via de ingang 

van het onderbouwplein.  

 De kinderen van groep 3 en 4 zijn vanaf die tijd op het onderbouwplein. 

Zij gaan als de bel gaat in de rij met hun leerkracht naar binnen. 

 De groepen 5 t/m 8 zijn tot aan de bel op het bovenbouwplein.  

We verzoeken u zoveel mogelijk de juiste ingang te gebruiken. Via de strook 

waar alle fietsen staan is dit goed te doen. Oudere broers of zussen (uit groep 

5, 6, 7 of 8), die hun broertje of zusje in de klas brengen, lopen dan ook via 

de fietsenstrook naar hun eigen plein. 
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WIE WORDT ONZE NIEUWE PENNINGMEESTER???? 

De penningmeester van onze oudervereniging, Robin Zoet, 

heeft aangegeven aan het eind van dit schooljaar zijn taken 

te willen overdragen. 

De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, allerlei 

leuke activiteiten zoals de schoolreis, het sinterklaasfeest, het kerstdiner, 

Carnaval en het paasontbijt. Daarnaast regelen we de fotograaf, helpen we bij 

de Avondvierdaagse en organiseren we het jaarlijkse zomerfeest om goede 

doelen en/of extra schoolactiviteiten te steunen. 

Iedere ouder/verzorger is lid van de oudervereniging en de Ouderraad vormt 

het bestuur. De penningmeester van de Ouderraad stelt jaarlijks de begroting 

en de jaarrekening op, zorgt dat alle ouderbijdragen geïncasseerd worden en 

dat alle uitgaven op tijd betaald worden. Heeft u belangstelling voor deze 

functie of wilt u graag eerst iets meer weten: neem dan contact op met Robin 

Zoet via 06-46750081 of robinzoet@hotmail.com. Op vrijdagen is hij meestal 

ook op het schoolplein te vinden! 

 

PBS 

Inmiddels hangen alle PBS posters goed zichtbaar in de school. 

Ook de pleinregels zijn duidelijk aanwezig op het schoolplein. Fijn! 

Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid zijn zo zonder twijfel ónze 

waarden op De Vink. Vóór de vakantie zijn lessen voor verschillende ruimten 

op school aan de orde geweest. Na de vakantie zijn we hiermee doorgegaan. 

Voorbeelden hiervan zijn de lessen ‘Op de trap’ en ‘Werken op de gang’.  

 

SCHOENMAATJES! 

Er beginnen al mooi versierde dozen te verschijnen op de 

trap bij de hoofdingang. Altijd weer zó’n fijn gezicht dat 

kinderen van De Vink het leuk vinden dit voor een voor hen 

onbekend vriendje of vriendinnetje te maken. 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 (geef 

dit ook aan op de sticker). Er is dus geen invulformulier meer. Het is wel heel 

belangrijk dat u op de sticker afvinkt of de cadeaudoos voor een jongen of 

meisje is bedoeld, én voor welke leeftijd. Meer indormatie vindt u op 

www.schoenmaatjes.nl  

mailto:robinzoet@hotmail.com
http://www.schoenmaatjes.nl/
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NOG EVEN IN DE HERHALING: Schaaklessen in school, na schooltijd. 

De cursus bestaat uit tien schaaklessen van één uur op donderdagmiddag. 

Van 15.15 uur tot ongeveer 16.15 uur zodat de kinderen nog even wat kunnen 

eten en drinken. De lessen zullen gegeven worden door een oud-leerling die 

nog Nederlands kampioen schoolschaken is geworden: Jip Damen. Deelname 

aan de cursus kost de €25,-, dit kan contant worden betaald bij 

de eerste les. Hiervoor krijgen de leerlingen ook een werkboek 

van de Stappenmethode (www.stappenmethode.nl). 

De cursus start op donderdag 9 november! LEUK, de opgedane 

kennis kan op zaterdag 13 januari in de praktijk gebracht worden 

tijdens het jaarlijkse schoolschaakevenement in het Cultureel Centrum. 

Opgeven kan via een mail naar juf Conny: c.schelvis.bsdevink@gmail.com  

 

KINDERBOEKENNIEUWS 

De basis van alle leren is LEZEN. U begrijpt dus vast hoe 

belangrijk wij het vinden dat kinderen veel lezen. Niet alleen 

op school, maar vooral ook thuis. Soms is het best lastig 

kiezen…welk boek is geschikt voor mijn kind? Daarom vindt u vaak de rubriek 

KINDERBOEKENNIEUWS in de nieuwsbrief. Dit keer: prijswinnende 

kinderboeken én de Gouden Guppy, een prijs voor de beste peuter- en 

kleuterapp. Benieuwd geworden? Kijk onderaan de nieuwsbrief.  

 

BIJLAGEN… 

Bij deze nieuwsbrief vindt u 2 bijlagen, voor de geïnteresseerden:  

- Open repetities bij Harmonie Voorschoten (bedoeld voor groep 5 t/m 8) 

- Da Vinci Ateliers (voor groep 7 en 8) 

 

TOT SLOT… 

…wensen we u een fijn weekend met veel gezelligheid! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Vink  

  

http://www.stappenmethode.nl/
mailto:c.schelvis.bsdevink@gmail.com
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KINDERBOEKENNIEUWS: Prijswinnaars!!! 

• Nienke van Hichtumprijs – Lampje (9+) van Annet Schaap 

De jury: ‘Een meeslepend verhaal met zinnen die je zou willen zingen en personages bij wie je zou willen horen. De 
situaties die Schaap schetst ontroeren en ze weet daarbij ook nog eens het perfecte evenwicht te bewaren tussen 
realisme en magie.’ 

• Gouden Griffel – Naar het noorden (9+) van Koos Meinderts 

De jury: ‘Meinderts maakt de steeds hevige honger en kou voelbaar in schrijnende scènes, pijnlijke details en 
krachtige zinnen. Het is een prachtig boek met gedurfd slot waarin Meinderts in sobere taal een indringend beeld 
van de ontwikkeling van een jongen in oorlogstijd geeft.’ 

• Gouden Penseel – Tangramkat (4+) van Martijn van der Linden en Maranke Rinck 

De jury: ‘Er zit een mooie lijn in dit groots opgezette boek, dat aan het eind bovendien nog echte tangramstukken 
bevat. [...] Tangramkat laat je niet los.’  

• Gulden Palet – Circusnacht (4+) van Mattias De Leeuw 

De jury: ‘Circusnacht is een fiks boek, dat in alle opzichten groot is gedacht. Op de ene na de andere dubbele 
pagina komen alle deelnemers van het circus tot leven. […] En ook het meisje speelt daarin een rol. Ergens in haar 
droom. Of is het allemaal werkelijkheid?’ 

 

 

 

Beste peuter- en kleuterapp 

De Gouden Guppy, de prijs voor de beste peuter- en kleuterapp, gaat dit jaar naar Een verre 
reis van Toon Tellegen. Inhoud van de app: De olifant besluit 
op reis te gaan naar de woestijn. Hij is daar nog nooit 
geweest. Eekhoorn helpt hem pakken. Verhaal met beweging, 
muziek en spelonderdelen. Je kunt het zelf lezen of laten 
voorlezen door de schrijver. 

Eveneens genomineerd waren Carnaval der dieren (Koninklijk 
Concertgebouworkest, 4+) en De kleine walvis (YipYip, 4+). 
Een eervolle vermelding ging naar KinderGebaren (New-
impulse media, 4+). 

Elk jaar verschijnen er tientallen nieuwe apps voor peuters en kleuters. Ouders kunnen dus 
wel wat hulp gebruiken om goed te bepalen welke van deze apps het meest geschikt zijn voor 
hun kind. Daarom lanceerde Mediawijzer.net de white paper Kiezen uit apps voor peuters en 
kleuters. Waar let je op?. De white paper is opgesteld door de juryleden van de Gouden 
Guppy. 

 

https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/Whitepaper-kinderapps.pdf
https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/Whitepaper-kinderapps.pdf

