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         Januari 2020 

  

 
 

Mr Nieuws 
Vacature MR-oudergeleding 
  
Binnen de medezeggenschapsraad zijn we na dit schooljaar op zoek naar een nieuw MR-lid. 
Koen Verhart (vader Simeon & Robin) zal na 3-jaar het stokje graag willen overdragen aan 
een enthousiaste en frisse nieuwe ouder die wil meedenken over de koers van deze leuke 
school. 
De tijdsbesteding valt erg mee, 5-6 vergaderingen per jaar van 1,5 uur, tijdstippen zijn in 
overleg te plannen. Je kijkt en denkt mee over de zaken die de school zo onderscheidend 
maken zoals het onderwijssysteem en toekomstplannen maar ook over het 
vakantierooster, kwaliteitsplannen, werkdruk verlaging etc. Naast de vergaderingen ben je 
betrokken bij de processen op school en kun je naar eigen inzicht verdiepen in documenten 
en artikelen rondom diverse onderwerpen. 
  
Heb je interesse of een extra vraag, laat dit dan via de MR-leden, Koen Verhart, Mary Smit, 
Chris de Geer of Irma Mensink weten. 
  

OR nieuws  
Gaby heeft in overleg besloten om te stoppen met de werkzaamheden voor de OR. Ze was 
een erg enthousiast en actief lid maar het lukte haar door omstandigheden onvoldoende 
om zich in te zetten zoals ze graag wil. Gaby heel erg bedankt voor je inzet! 
U begrijpt dat als er iemand vertrekt we de ontstane ruimte graag willen opvullen. We zijn 
dus op zoek naar een nieuw OR lid. De werkzaamheden van de OR bestaan uit het 
organiseren van de feestelijke zaken op school. Er wordt ongeveer 5 à 6 keer per jaar 
vergaderd. Momenteel bestaat de OR uit Heidy Jacobs, Brenda Deelstra, Brenda Nelis en 
Lianne. Marc Faber is penningmeester en verricht zijn werkzaamheden op de achtergrond. 
Voor nadere informatie en/of opgeven bij de OR kunt u zich wenden tot 1 van de OR leden.  
 
Ice Games 
Vrijdagochtend 14 februari gaan we met groep 4 t/m 8 naar de ijsbaan in Alkmaar. De 
kinderen kunnen daar allerlei spelletjes op het ijs doen. We vertrekken die dag om 8.20 uur 
met de gymbus. De school gaat die dag om 8.10 uur open.  
De kinderen die zelf schaatsen hebben mogen die meenemen. Voor de overige kinderen 
zijn er gratis schaatsen beschikbaar. Hiervoor is het van belang dat u bij de leerkracht de 
schoenmaat van uw kind opgeeft. Voor 25 januari moeten wij dit doorgeven aan de 
ijsbaan. Het is fijn als er 3 á 4 ouders zijn die die ochtend mee willen gaan, vooral om de 
kinderen te helpen bij het aan- en uittrekken van de schaatsen. Opgeven kan bij de 
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leerkracht. 
 

Spam mail 
We horen met enige regelmaat dat ouders mail van ons niet ontvangen. Het blijkt dan vaak 
in de spam beland te zijn. Het is daarom van belang om regelmatig de spam na te kijken. 
Mocht u post van ons in de spam tegenkomen dan blijft dit zo tenzij u de afzender van de 
mail als veilige afzender markeert.  

 
Staking 
Wellicht heeft u via de media al vernomen dat er een nieuwe stakingsronde aankomt. 
Ondanks een nieuw akkoord, is er nog steeds geen structureel geld bijgekomen om de 
eisen ten aanzien van het lerarentekort, de werkdruk en de salarissen goed aan te kunnen 
pakken. 30 en 31 januari zijn ditmaal de dagen dat er een landelijke staking is. Alle ISOB 
scholen zijn op de stakingsdagen gesloten en de kinderen zijn dus vrij. Binnen de ISOB 
wordt er hard gewerkt aan een gezamenlijke invulling van deze dagen. Zodra hier meer 
over bekend is, informeren wij u daarover.  
 

Naschoolse activiteiten 

In elk Vincketouwtje houden we u op de hoogte van de activiteiten die er na school 
georganiseerd worden. De informatie wordt elke maand up-to-date gehouden. 
We hadden het vingerhaken gepland op dinsdagen maar dan zijn er erg veel kinderen die 
zwemles hebben. We hebben daarom voor een andere dag gekozen, n.l. de donderdag. 
   

 Vingerhaakcursus. Op donderdag 6 februari, 13 februari en 27 februari is er weer 
vingerhaken voor de kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4). Het vingerhaken 
wordt gegeven door Irma van Adrighem en er kunnen maximaal 6 kinderen aan mee 
doen. De eigen bijdrage hiervoor is € 6,-. Opgeven kan bij juf Lianne of juf Irma. 

 

Verder is er een activiteit die later in het jaar georganiseerd wordt maar waar we nog geen 
definitieve data voor weten: 

 Voor groep 5 t/m 8 hebben we voor april/mei/juni 2020 de workshop Energykidz of 
Elektronicakidz 1 aangevraagd (Energykidz: het maken van een functionele 
windmolen is de basis van deze workshop. Varianten zijn mogelijk, denk aan: 
zonneoven, stirlingmotor stoelen met zonnecellen e.d. Elektronicakidz 1: De kinderen 
gaan zelf een elektronica werkstuk/apparaat maken, ze leren basis elekrtonica, 
stroom, spanning, solderen, etsen enz.). Maximaal kunnen hier 10 kinderen aan 
deelnemen. We hebben hiervan nog geen definitieve bevestiging ontvangen.  

 
De aanmelding voor de workshops van Artiance gaat anders verlopen (via de website 
StadskidsAlkmaar.nl). Op deze website kunt u, als u een account heeft aangemaakt, uw kind 
opgeven voor de door ons aangemelde activiteit(en) maar óók voor naschoolse activiteiten op 
andere scholen. Een instructiefilmpje over hoe dit in zijn werk gaat is te vinden op 
www.stadskidsalkmaar.nl ,  de website van StadskidsAlkmaar en op youtube 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/
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https://youtu.be/DtEy5UMG4iI  (stadskidsalkmaar handleiding ouders 2).  
De activiteiten worden door stadskidsalkmaar ook op facebook geplaatst 
https://www.facebook.com/stadskidsalkmaar/ . 
 
Op dit moment is er geen activiteit door ons aangemeld, wel zijn er allerlei andere scholen 
met leuke workshops waar uw kind ook aan mee mag doen. 
 

Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen met de (gratis) Alkmaarpas, 
die ouders kunnen aanvragen, de eigen bijdrage vergoed krijgen. Informatie hierover kunt u 
krijgen bij juf Irma. 

 
Wist u dat…  

 De eerste lammetjes alweer geboren zijn? Op 1 januari nog wel, bij Naomi en Dewi!  
 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Alle kinderen en ouders die gezorgd hebben voor de heerlijke kerstgerechten 

 Alle ouders die geholpen hebben met het versieren en opruimen rond Sinterklaas 
en Kerst 

 De OR voor het vele werk wat ze verzet hebben bij de festiviteiten in de 
decembermaand 

 
 

 

Agenda november & december 
 

 6-1 t/m 10-1  Kanjerweek 

 9-1   Workshop “Uit je dak” voor gr 6/7/8 door Marco Emmerig 

 10-1   Bibliotheek, pasjes mee 

 10-1   Open kanjerles voor gr 3/4 en 5/6  13.15- 13.45 uur 

 13-1 t/m 31-1  Cito weken 

 15-1   Studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 

 17-1   Open kanjerles voor gr 1/2 en 7/8 13.15-13.45 uur 

 30/31- 1  Landelijke stakingsdagen, de school is gesloten 

 3-2   OR vergadering, aanvang 14.00 uur 

 4-2   Workshop reliëfschilderen groep 1, 2 en 3 

 5-2   Studiedag, de kinderen zijn vrijdag 7-2   

 7-2   bibliotheek, pasjes mee 

 7-2   rapporten mee naar huis 

 10-2   Voorstelling “Eet je bord leeg” voor gr 1 t/m 4 in Theater  
De Vest in Alkmaar 

https://youtu.be/DtEy5UMG4iI
https://www.facebook.com/stadskidsalkmaar/
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 10-2   MR vergadering, aanvang 15.30 uur 

 12-2   Open dag voor de ouders van toekomstige leerlingen  

 14-2   Ice games, gr 4 t/m 8 schaatsen in Alkmaar, vertrek bus 8.20 uur 

 14-2   12.00 uur kinderen vrij, start voorjaarsvakantie 

 17 t/m 21-2  Voorjaarsvakantie 

 24 t/m 28-2  ouder gesprekken 

 25-2   “Dancerous” dans workshop voor gr 5 t/m 8 

 27-2   Inloopochtend van 8.30 tot 9.00 uur 
 

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


