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Agenda mei/juni     mei 2017 
 

 11-5    Schoolfotograaf 

 14-5    Moederdag 

 16/17-5    Inschrijven avondvierdaagse in De Rijp 

 17-5    Kanjerles, ouders zijn welkom vanaf 13.30 uur 

 18-5    Studiedag team, alle kinderen de hele dag vrij 

 22-5    MR vergadering 

 25/26-5    Hemelvaart, de kinderen zijn vrij 

 29-5 t/m 16-6   CITO weken 

 30-5 t/m 2-6   Avondvierdagse 

 5-6    2de Pinksterdag, de kinderen zijn vrij 

 6-6    OR vergadering 

 18-6    Vaderdag 

 30-6    Inloopmiddag vanaf 13.30 uur 
 

Start van de Schooldag 
De laatste tijd zijn er een aantal nieuwe kinderen op school gekomen en we realiseren ons dat niet 
alle ouders op de hoogte zijn van de afspraken die er gemaakt zijn voor de start van de schooldag. 
Om ervoor te zorgen dat we ’s morgens om 8.30 uur in een rustige omgeving met het programma 
van de dag kunnen beginnen, nog even een herhaling van de afspraken die hierover gemaakt zijn: 

 Om 8.20 uur gaan de deuren van de school open. 

 Om 8.25 uur klinkt de eerste bel: het teken om afscheid van uw kind te nemen. 

 Om 8.30 uur klinkt de tweede bel: de lessen starten en de ouders verlaten de school. 

 De ouders van groep 1/2 mogen ’s morgens om 8.20 uur met hun kind mee het klaslokaal 
in. Voor allle andere groepen geldt: afscheid nemen bij de deur op de gang.  

Om dit alles te bewerkstelligen willen we u verzoeken om ervoor te zorgen dat u op tijd op school 
bent, dan kunt u nog even rustig afscheid nemen van uw kind. De leerkracht is er ’s morgens voor 
de kinderen, als u als ouder iets te bespreken heeft met de leerkracht willen we u verzoeken dit 
zoveel mogelijk na schooltijd te doen, natuurlijk kunnen heel urgente zaken voor school even 
doorgegeven worden maar probeert u dit zoveel mogelijk te beperken. 
Daarnaast willen we u verzoeken om de kinderen niet op de dijk af te zetten maar via de grote 
parkeerplaats naar school te lopen, dit om onveilige situaties op de dijk te voorkomen. 
 

Groepsindeling 2017/2018 
We hebben goed nieuws! De ISOB heeft voor het schooljaar 2016/2017 extra formatie beschikbaar 
gesteld waardoor we ook komend jaar weer met 4 groepen kunnen werken.  
Op dit moment is nog niet bekend hoe de personele bezetting van deze groepen eruit gaat zien. 
Zodra hier meer over bekend is, laten we u dat weten. 

 
Schoolfotograaf 
Op 11 mei komt de schoolfotograaf portret-, broer/zus- en klassenfoto’s van de kinderen maken. 
Van alle kinderen wordt een leuke foto gemaakt. Ook kunnen de kinderen met hun jongere 
broertjes en zusjes, die nog niet bij ons op school zitten, op de foto. Deze foto’s worden meteen 
om 8.30 uur gemaakt.  
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Papier en plastic inzameling 

Zoals al eerder vermeld in het Vincketouwtje is de OR gestopt met het ophalen van het oud papier. 
U kunt uw oud papier echter nog steeds bij school inleveren in de container die op het schoolplein 
staat (bij onze boomstammen). De opbrengst hiervan gaat naar de OR. Daarnaast kunnen we sinds 
kort ook het plastic apart inzamelen. We hebben van de gemeente Alkmaar plastic zakken gekregen 
waarin we het plasticafval kunnen verzamelen. Dat betekent ook dat de kinderen hun lege 
drinkpakjes op school kunnen laten en niet meer mee naar huis hoeven te nemen. Door het 
scheiden van het afval dragen we als duurzame school weer een klein beetje meer bij aan het 
kleiner maken van de afvalberg en aan de bewustwording van de kinderen voor hun leefomgeving.  
We hopen in de toekomst (als de gemeente overgaat op het nieuwe systeem van afvalinzameling) 
ook een container van de gemeente te krijgen zodat we ook dan door kunnen gaan met het 
gescheiden inzamelen van ons afval. 

 
Avondvierdaagse 
Van de wandelcommissie van de avondvierdaagse ontvingen wij het volgende bericht: 
Inschrijfdagen avond4daagse Graft –de Rijp 
De avond4daagse in Graft- De Rijp wordt dit jaar gehouden van 30 mei t/m 2 juni. 
De inschrijfdagen zijn op 16 en 17 mei van 19.30- 20.30 in de voetbalkantine van SV. de Rijp. 
Op 17 mei is er een inschrijfmiddag in de Middenbeemster van 14.00 – 15.00 in de bibliotheek aan 
het Tobias de Coenestraat.  
Het inschrijfgeld is € 5.00 
Na inschrijving vindt plaats op 29 mei van 19.30 – 20.30 in de voetbalkantine van SV. De Rijp. 
Wilt u ons ook meehelpen met het organiseren van de avond4daagse dan is al u hulp welkom, 
zowel om één avond te helpen of misschien lijkt het u leuk om in het bestuur mee te helpen. 
Laat het ons weten via avondvierdaagsegraftderijp13@gmail.com  
Wij hopen op een grote opkomst en mooi wandelweer. 
Wandelcommissie Avond4daagse Graft - De Rijp 
 
Inschrijven kan dus op de bovenstaande manier maar het kan ook via het inschrijfformulier dat u 
van ons gekregen heeft. Dit formulier graag uiterlijk woensdag 17 mei inleveren. 
 

Juffen en Meesterdag 
Tijdens de afgelopen Juffen en Meesterdag is de onderbouw gaan schatgraven op Villapark 
De Rijp! En met succes…. 
Na het gezellige Paasontbijt is er allereerst een poosje gezamenlijk gewerkt aan o.a. een 
fruitsalade voor de Juffen en Meester ‘High tea’ die ’s middags aangeboden werd, daarna 
begon de speurtocht naar zo veel mogelijk aanwijzingen om de plaats van de schat van 
piraat Elias Eenoog te ontcijferen. 
In verschillende groepjes zochten de kinderen op diverse plekken in het park naar losse 
puzzelstukken, die uiteindelijk tezamen een grote schatkaart vormden. Ook moesten een 
aantal Piratenopdrachten worden volbracht. Nadat het hele park was doorkruist en alle 
kinderen zich over de puzzel hadden gebogen onthulde een groot kruis op de kaart waar de 
schat begraven lag. En inderdaad: er werd een heuse schatkist vol met (chocolade) munten 
opgegraven! 
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Het was een fantastische ochtend die werd afgesloten met een paar flinke stapels 
pannenkoeken in het restaurant van het Villapark met een heerlijk ijsje toe. 

De bovenbouw had ook een leuke dag; na het Paasontbijt en het maken van een hapje en 
een smoothie voor de “High tea” voor de Juffen en Meesters, hebben ze les gehad van een  
een striptekenaar die de kinderen heeft geleerd hoe ze op een eenvoudige manier een 
cartoon konden tekenen. Met leuke resultaten tot gevolg! 

Al met al was het een gezellige dag. OR bedankt voor de organisatie en hulp! 

Wist u dat? 

 De luizencontrole na de meivakantie weer geweest is en de school ook nu weer luizenvrij 
is?  
 
 

Onze  zijn deze keer voor:  

 Alle ouders en de leden van de OR die geholpen hebben bij de Juffen & Meesterdag en bij 
de Koningsspelen 

 Bob, de vader van Ferry en Renzo die dit jaar helpt bij de volkstuintjes 

 De vaders van Thijn, Anneli en Julius die de pannenkoeken voor de onderbouw voor de 
Juffen en Meesterdag gebakken hebben 

 Europarcs Resort de Rijp voor het beschikbaar stellen van het Park, de hulp en de ijsjes 

 Stef en meester Haaije die hard aan het werk geweest zijn om het aanzicht aan de voorkant 
van de school op te knappen 

 
 

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


