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Agenda november & december    november 2016 
 

 11-11                                 Sint-Maarten 

 14-11                                 cursus meester Chris, meester Jacco vervangt 

 15-11                                 mantelzorgles groep 5/6 en 7/8 

 18-11 t/m 25-11              mediawijsheidweek groep 7/8 

 25-11                                 13.30 – 14.00 inloopmiddag 

 28-11                                 20.00 uur MR 

 5-12                                   Sinterklaasfeest op school 

 12-12                                 groep7/8 Mantelzorgproject Rijpereilanden van 13.00 uur tot  
ongeveer 15.45 uur 

 20-12                                 cursus juf Irma, juf Lis vervangt 

 21-12                                 kerstdiner op school 

 23-12   Groep 1 t/m 8 vrijdag 

 26-12 t/m 6-1-2017 Kerstvakantie 
 

Mantelzorgles groep 5/6/7/8 

Op dinsdag 15 november wordt er voor de groepen 5/6 en 7/8 een mantelzorgles gegeven. Tijdens 
deze les krijgen de kinderen uitleg over wat een mantelzorger is en wat de consequenties zijn van 
mantelzorg voor de verzorger zelf. Bij mantelzorg wordt vaak gedacht aan volwassenen die hun 
bejaarde ouders extra ondersteunen met allerlei hand en span diensten, mantelzorg is echter meer. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat 25% van de kinderen tot 18 jaar te maken heeft met mantelzorg. 
Dit kan zijn in een situatie wanneer er een ziek broertje of zusje verzorgd wordt thuis, maar ook 
ouders die extra zorg nodig hebben binnen het gezin. In de meeste gevallen gaat het hierbij om 
ouders die psychische klachten hebben. Dit legt een druk op het hele gezin en ook het jonge kind 
gaat dan onbewust al "mantelzorgen". Een te grote belasting kan invloed hebben op het verdere 
leven van een kind. 
Naast deze informatie gaat groep 7/8 op maandagmiddag 12 december naar de Rijpereilanden. 
Daar wordt voor ouderen en hun mantelzorgers een ontspannen dag georganiseerd. Wij zijn 
uitgenodigd om daar met groep 7/8 aan naar toe te gaan. De kinderen worden opgehaald met de 
bus van de Rijpereilanden en gaan daar deelnemen aan workshops, samen met de ouderen uit de 
omgeving en hun mantelzorgers. Deze middag duurt tot 15.30 uur, daarna worden de kinderen 
teruggebracht naar school en kunnen ze zelfstandig naar huis. Mocht uw kind op maandagmiddag 
12 december na 14.00 uur niet kunnen, wilt u dan contact met ons opnemen, dan gaan we kijken 
hoe we dat op kunnen lossen. Voor de kinderen die met het bootje moeten, gaan we ook in overleg 
voor een oplossing. 
 

Televisie serie: Alleen op de Wereld 
Van 6 december tot Kerstmis is er dagelijks bij de VPRO om 18.00 uur een uitzending van de serie 
“Alleen op de Wereld “ te zien. Het wereldberoemde verhaal over Remi is voor deze serie in een 
modern jasje gestoken. Vorig jaar zijn er bij ons op school en bij het kanaal opnames voor deze 
serie gemaakt. Kinderen van onze school hebben meegedaan als figurant en er is gefilmd in de 
dijklokalen. Inmiddels zijn de meeste kinderen die gefigureerd hebben van school, maar het is 
natuurlijk toch erg leuk om deze serie te bekijken. In de kerstvakantie wordt de serie herhaald. 
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Alles-in-1 
We zijn dit jaar gestart met een nieuwe methode voor de zaakvakken in groep 4 t/m 8, Alles-in-1. 
Het eerste blok is nu afgesloten en wij ervaren de methode als erg leuk en leerzaam. Het voordeel 
van de methode is dat de lessen op 6 verschillende niveaus worden aangeboden, er is dus heel 
goed mee te werken in combinatiegroepen en we kunnen goed aansluiten bij het niveau van het 
individuele kind. Bij de methode zitten veel extra activiteiten. Er zijn TIP kaarten waarmee de 
kinderen zelfstandig aan het werk kunnen en op een speelse manier met het thema werken, ook 
drama, handvaardigheid, tekenen en bijvoorbeeld koken is verwerkt in deze methode. We merken 
dat de kinderen het leuk vinden om met de methode te werken en zien dat de zelfstandigheid 
erdoor toeneemt. 
Ook groep 4 heeft Alles-in-1. Bij deze groep wordt met Alles-in-1 ook taal en spelling gegeven. Bij 
andere activiteiten van Alles-in-1 wordt ook groep 3 betrokken.  
 

Schooltuintjes, bloembollen gevraagd! 

Het schooltuintjes seizoen voor dit jaar zit er bijna op. Nog even en de schooltuin ligt er weer leeg 
bij. Om ervoor te zorgen dat het er ook in het voorjaar leuk uitziet, lijkt het ons leuk om binnenkort 
bollen te planten. En daarbij doen we een beroep op u. We vragen ons af of er ouders zijn die nog 
bollen hebben liggen in de schuur die hier op school geplant kunnen worden. Bij deze dus het 
verzoek aan u om z.s.m. bollen in te leveren op school mocht u deze over hebben.  
 

Slogan (prijsvraag) 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld over de nieuwe missie en visie van de school. Wij 
hebben u gevraag met ons mee te denken over een passende slogan hierbij. Het kan zijn dat u hier 
nog niet aan toe gekomen bent, maar u ideeën zijn nog welkom. Wij hebben één slogan ontvangen, 
dus u kunt nog insturen. Wie weet bedenkt u de winnende slogan en de cadeaubon van € 25,-.  
Uw slogan kunt u mailen naar: info.vinckhuysen@isobscholen.nl of doorgeven op school natuurlijk. 
Denkt u met ons mee? 
 

Bibliotheek 
Inmiddels heeft u een brief gekregen over het lid maken van de bibliotheek van alle kinderen van 
groep 3 t/m 8. Eind deze week zal ik de formulieren inleveren bij de bibliotheek en kunnen de 
pasjes gemaakt worden. En daarna gaan we van start! We zullen u op de hoogtre houden van de 
data waarop de kinderen hun pasje mee naar school moeten nemen. Als u de pas thuis niet 
gebruikt kunnen we die op school bewaren. 
 

SchoolGRuit 
Vanaf week 45, de week van 7 november gaan we gaan weer schoolGRuiten. SchoolGRuiten staat 
voor: school Groente en FRuit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit op 
school bij het pauzehapje in de ochtend. U hoeft op deze dagen dus zelf geen fruit mee te geven, 
alleen wat drinken. De start van de schoolfruit-levering valt mooi samen met de start van het 
nieuwe thema van Alles-in-1: Voeding. 
De komende week krijgen wij het volgende fruit.  
1. Appel (Elstar) 
2. Peer (Conference) 
3. Pomelo (1 pomelo voor 8 leerlingen) Bekijk de instructie 'hoe pel je een pomelo'. 
De pomelo wordt vaak gebruikt als gezelschapsfruit, waarbij het hele gezin rond de tafel gaat om 

mailto:info.vinckhuysen@isobscholen.nl
http://www.wikihow.com/Peel-a-Pomelo
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het vruchtvlees uit de schil te plukken. 
In principe hanteren wij de aangegeven volgorde, soms is het mogelijk dat we wat schuiven i.v.m. 
de rijpheid van het fruit. 
 

Ingekomen bericht 

Zondag 13 november om 15:00 uur 
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan komt 

Sinterklaas weer aan in 

de Graftdijken! 
Samen met een grote groep enthousiaste 

Zwarte Pieten zal de Sint zijn 

pakjesboot aanleggen bij de 

Vinckhuysenschool. Alle kinderen, 

vaders, moeders, opa’s en oma’s 

worden hierbij door Sint uitgenodigd 

voor deze speciale dag. 

 

Als vanouds gaat vervolgens iedereen 

in één grote optocht naar de kerk in 

West-Graftdijk.  

Alle kinderen krijgen de kans om bij Sinterklaas op schoot te zitten of met hem op de foto te 

gaan. En voor wie nog even niet aan de beurt is liggen er kleurplaten en staan er ballonnen 

klaar om samen met de pieten te versieren.  

Voor de kinderen is er gratis limonade. En de ouders, opa’s en oma’s kunnen genieten van 

heerlijke Glühwein. 

Ook dit jaar denkt de Sint weer aan de 80 plussers in de Graftdijken. Rond de middag zal 

een speciale groep Pieten de dorpen in trekken en een heerlijke banketletter bezorgen. 

Noteer dag en tijdstip in uw agenda en kom met z’n allen naar de aanlegplaats van de 

Pakjesboot.  

Stichting Het Kanaal is de organisator van deze top dag en hoopt iedereen te kunnen 

verwelkomen op zondag 13 november tegen 15:00 uur ter hoogte van de 

Vinckhuysenschool.  

Wist u dat? 
 Er een mooie gereedschapskast is aangeschaft voor materialen voor de schooltuinen. 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Alle leerlingen, ze raken gewend aan de nieuwe methode en zijn gemotiveerd aan 

hun werk. 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 


