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Agenda juni/juli     juni 2017 
 

 29-5 t/m 16-6   CITO weken 

 5-6    2de Pinksterdag, de kinderen zijn vrij 

 13-6    OR vergadering 

 14-6    Opruimen schoolplein 13.00- 15.00 uur 

 14-6    Laatste stagedag juf Cèline bij groep 5/6 

 18-6    Vaderdag 

 30-6    Inloopmiddag vanaf 13.30 uur 

 3-7    MR vergadering 

 7-7    De kinderen krijgen hun rapport mee 

 10-7 t/m 14-7   oudergesprekken (facultatief) 

 19-7    Musical voor groep 1 t/m 7 (tijdens schooltijd) 

 19-7    Musical en afscheid groep 8 

 21-7                 De kinderen zijn vrij, begin van de zomervakantie 
 

Schoolontwikkeling 
We zijn afgelopen studiedag gestart met een nieuw traject. Dit doen we naar aanleiding van onze 
missie en visie waarbij we ons onderwijs goed willen blijven laten aansluiten bij de toekomst. 
Samen met de KPC groep (onderwijsadviseurs) gaan we onderzoeken hoe we ons onderwijs het 
beste vorm kunnen geven, aansluitend bij de ontwikkelingen van deze tijd. De eerste bijeenkomst 
was een inspirerende dag waarbij we ons hebben geörienteerd op verschillende vormen van 
onderwijs. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst. We houden u op de hoogte over dit traject.  

 
Nieuw thema bij de kleuters 
De kleuters zijn gestart met een nieuw thema: “In en om de sloot”. Meteen bij het begin van het 
thema kwam Hyk al aan met kikkervisjes, deze staan nu in de gang en de kinderen kunnen het 
proces van kikkervisje tot kikker nu op de voet volgen. 
 

Thema alles-in-1 groep 5 t/m 8 
Ook in de bovenbouw is er een nieuw thema: “ Dieren”. We zijn meteen gestart met het zoeken 
van wormen en het inrichten van een wormenbak waardoor we kunnen zien wat voor gangen er 
door de wormen worden gegraven. Daarnaast hebben we een bak met meelwormen. Bij de 
meelwormen gaan we het proces van meelworm tot pop en meeltor volgen. Ook hebben we 
zoekkaarten waarop we kunnen vinden welke bodemdieren, wat voor vogels we en welke soorten 
schelpen we in onze omgeving kunnen vinden. De kinderen zijn al druk bezig met het verzamelen 
van schelpen en ook een eerste kleine zoektocht naar bodemdieren is al gedaan. Een leuk en 
leerzaam thema weer! 
 

Gymmen op maandag 
Op de maandagen gymmen we (bij lekker weer) van ongeveer 1 april tot 1 oktober buiten. De 
kinderen hoeven hiervoor niet speciaal gymkleren mee te nemen, maar wel is het belangrijk dat ze 
dichte schoenen aan hebben. Gymmen op teenslippers of blote voeten is niet toegestaan i.v.m. de 
veiligheid. Als het echt heel mooi zonnig weer is, is de kans op verbranding aanwezig en verzoeken 
wij u om zonnebrandcreme mee te geven . 
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Opruimen schoolplein 
14 juni gaan we het schoolplein opruimen. In maart hadden we hier eigenlijk een dag voor gepland 
maar die is komen te vervallen. Daarom gaan we woensdag 14 juni van 13.00 uur tot ongeveer 
15.00 uur aan de gang. We hopen dat u hierbij wilt komen helpen. Als u komt helpen wilt u dan 
een schoffel, bezem, schep en/of snoeischaar meenemen? We hopen op een grote opkomst:  vele 
handen maken licht werk!! Wij zorgen voor wat te drinken en wat lekkers.  Graag van te voren 
opgeven bij de leerkracht. 

 
Personeel 
Het herstel van juf Brigitta gaat langzaam maar gestaag. Vanaf 6 juni zal ze af en toe weer op school 
komen om wat werkzaamheden op te pakken. Afhankelijk van hoe het gaat, zal ze dit 
langzamerhand uitbreiden. 
Wederom goed nieuws: Juf Lis mag ook volgend jaar bij ons op school blijven. Dat betekent dat we 
met hetzelfde team kunnen blijven werken volgend jaar. We zijn hier erg blij mee. 
Juf Richelle Koek komt volgend jaar bij ons haar LIO stage lopen (eindstage). Juf Richelle is al een 
bekende juf bij ons op school. Vorig jaar heeft ze stage gelopen in groep 5/6, dit jaar loopt ze stage 
bij groep 1/2. En volgend jaar komt ze dus weer terug.  
 
De indeling van de klassen is ook al bekend. In het onderstaande overzicht ziet u hoe het er volgend 
jaar uit gaat zien. 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2 
Start met 15 
leerlingen 

Juf Anneke Juf Anneke Juf Anneke Juf Inge Juf Inge 

Groep 3/4 
17  leerlingen 

Juf Lianne Juf Lianne Juf Lianne Juf Lianne Juf Lianne 

Groep 5/6 
9 leerlingen 

Juf Irma Juf Irma Juf Lis Juf Lis Juf Irma 

Groep 7/8 
16 leerlingen 

Meester Chris Meester Chris Meester Chris Meester Chris Meester Chris 

 

Schoolfoto’s 
Voor Hemelvaart heeft u allemaal een brief ontvangen met een voorbeeldfoto van uw kind. Op 
deze brief staat een inlogcode. Deze code blijft actief t/m 7 juni. Daarna wordt de code 
gedeactiveerd. Als u de foto’s wilt kopen, wilt u dit dan voor 8 juni doen? 
 

Wist u dat? 
 Alle kinderen van groep 7/8 geslaagd zijn voor het praktische verkeersexamen? 

Gefeliciteerd allemaal! 
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Onze  zijn deze keer voor:  

 De ouders die hebben geholpen bij het verkeersexamen 

 De ouders van Max en Gijs Hartog voor het bezoek aan de boerderij 
 
 

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


