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Agenda september/ oktober     september 2017 
 

 4-9    Eerste schooldag 

 4-9    OR vergadering 

 4 t/m 8-9   Luizencontrole in 1e schoolweek 

 8-9    Boeken lenen in bibliotheek De Rijp, pasjes mee! 

 12-9    Informatieavond voor alle groepen en jaarvergadering  

 13-9     Studiedag, de kinderen zijn vrij 

 19-9    Cultuur activiteit voor groep 3/4 , Woorden van letters & 
                                                                 Letters van Muziek 

 21-9    Kermisactiviteit 

 25-9    Ouderinformatieavond over de schoolontwikkeling 

 26-9    Schoolreisje groep 1 t/m 4 en groep 5/6 

 29-9    Boeken lenen in de bibliotheek in De Rijp, pasjes mee! 

 11 t/m 13-10   Schoolkamp groep 7/8 

 20-10    Naar de bibliotheek in De Rijp, alleen inleveren, geen pasje  
                                                          mee 

 

Hierbij het eerste Vincketouwtje van het schooljaar 2017-2018!  
We hopen dat alle leerlingen met hun familie een geweldige vakantie  
hebben gehad. Maandag 4 september om 8.20 uur doen wij de deuren 
weer voor u open. Tot dan! 
 

Praktische zaken  
Het gymrooster  
Vrijdagochtend wordt er gegymd door de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal van De Oosterven, juf Anneke  
verzorgt de gymlessen. De bus vertrekt om 8.30 uur.  
Voor de gymles dient uw kind geschikte gymkleding, schoeisel en een handdoek mee te nemen. Na de  
gymles wordt er gedoucht.  
Op maandagmiddag gymen we buiten op het multifunctionele sportveld of op het veldje. Het is handig als de 
kinderen gemakkelijk zittende kleding aanhebben en sportschoenen aanhebben of meenemen.  
 
De buitengymlessen vinden in principe plaats van april t/m oktober, mits het weer het toelaat.  
Groep 1/2 kan dagelijks gebruik maken van het speellokaal voor bewegingsonderwijs. De gymkleding kan  
dan ook in een tas op school gelaten worden.  
 
Muziek  
Wekelijks hebben de kinderen muziekles op donderdag van onze vakleerkracht muziek, juf Titia. 
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Personeel 

De personele bezetting dit schooljaar: 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 Anneke Anneke Anneke Inge Inge 

3-4 Lianne Lianne Lianne Lianne Lianne 

5-6 Irma Irma Lis Lis Irma 

7-8 Chris Chris Chris Chris Chris 

Directie Brigitta/Marja Brigitta/Marja 
(om de week) 

Brigitta/Marja 
(om de week) 

Irma  

IB*    Karen  

Concierge    Haaije 
(om de week) 

 

Adm.med.   Wilma 
(ochtend) 

  

*IB=intern begeleider 
Brigitta is nog herstellende van een operatie en wordt vervangen door Marja. Vragen voor de directeur kunt u  
aan Marja stellen. Zij is aanwezig tot januari. Brigitta is een aantal uren per dag aan het werk. Dit wordt  
opgebouwd afhankelijk van hoe het herstel vordert. 
 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018 
Hieronder vindt u het vakantierooster en de extra vrije dagen voor dit jaar.  
U kunt deze data ook terugvinden op de website en in de app.  

herfstvakantie 21-10-2017 29-10-2017 

kerstvakantie 23-12-2017 07-01-2018 

voorjaarsvakantie 24-02-2018 04-03-2018 

Goede Vrijdag & Pasen 30-03-2018 02-04-2018 

meivakantie 27-04-2018 13-05-2018 

Pinksteren 21-05-2018  

zomervakantie 21-07-2018 02-09-2018 

 
U dient uw vakantieplannen af te stemmen op bovenstaand rooster. 
 
Studiedagen en andere vrije dagen: 
Woensdag 13-09-2017  groep 1 t/m 8 vrij (studiedag) 
Maandag 30-10-2017   groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) 
Donderdag 07-12-2017  groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag)  
Vrijdag 22-12-2017  groep 1 t/m 8 vrij 
Vrijdag 19-01-2018  groep 1 t/m 8 vrij (studiedag) 
Donderdag 08-02-2018  groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) 
Vrijdag 23-02-2018  groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur 
Dinsdag 12-03-2018  groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) 
Woensdag 23-05-2018  groep 1t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) 
Donderdag 28-06-2018  groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) 
Vrijdag 20-07-2018  groep 1 t/m 8 vrij (studiedag) 
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Klassenavond en ouderavond 
Elk jaar organiseren wij in september een klassenavond en een ouderavond. 
Dit jaar combineren wij deze avonden en nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn op 
dinsdag 12 september. De avond ziet er als volgt uit: 
 

 19.30 uur tot 20.25 uur klassenavond ouders groep 1/2 en 5/6 in de desbetreffende 
lokalen 

 20.30 uur tot 21.00 uur ouderavond voor alle ouders in de aula (jaarverslagen 
OR/MR/school) 

 21.05 uur tot 22.00 uur klassenavond ouders groep 3/4 en 7/8 in de desbetreffrende 
lokalen 

 
Tijdens de klassenavond lichten de leerkrachten toe wat er het komende schooljaar in de groep 
gaat gebeuren en kunt u vragen die u hebt aan de leerkrachten stellen.  
Tijdens de ouderavond doen de ouderrraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) en het team 
verslag van hun activiteiten van het afgelopen jaar. Tevens worden de nieuwe OR en MR leden 
gekozen en voorgesteld. 
 
Wij hopen u allen te zien. 
 

Wist u dat? 

 We in september de volgende 3 nieuwe leerlingen verwelkomen? Fleur (groep 1) en de zusjes 
Dewi (groep 1) en Naomie (groep 3). Fleur, Dewi en Naomi heel veel plezier bij ons op school! 

 De deuren onder schooltijd dicht zijn. De ingang bij het speellokaal en de voordeur (aan de 
dijkzijde) hebben een bel. Dus als u voor een dichte deur staat, kunt u altijd aanbellen, dan 
doen we de deur voor u open.  

 Woensdag, donderdag en vrijdag onze verplichte fruitdagen zijn? Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kind(eren) op deze dagen alleen groente/fruit meenemen en wat drinken voor de kleine pauze? 
Fruit én een broodje/koek is niet nodig.  

 Wij graag gezonde traktaties zien. Voor tips kunt u kijken op www.gezondtrakteren.nl.  
 U uw kind kunt opgeven voor schoolmelk bij Campina: www.schoolmelk.nl. Ook als u dagen wilt 

wijzigen i.v.m. de nieuwe schooltijden, kunt u dat bij Campina opgeven. Het duurt een paar 
weken voordat het verwerkt is bij Campina. Houdt u hier dus rekening mee. Ook goed om te 
weten en te onthouden: na een vakantie (van minimaal een week) is er op de maandag en 
dinsdag geen schoolmelk. Geeft u dan zelf iets mee? 

 Op de website/app is de kalender voor het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk ingevuld. In de 
loop van het jaar wordt deze aangevuld.  

 In het ouderportaal/de app zijn specifieke klasse-activiteiten te vinden en foto’s.  
 Alle kinderen zijn verplaatst naar hun nieuwe groep in het Ouderportaal. Voor de app heeft u 

mogelijk een groepscode nodig om berichten en foto’s te kunnen lezen. De leerkracht kan u 
deze code geven. 
Als u uw wachtwoord voor het ouderportaal niet meer weet, kunt u met “wachtwoord 
vergeten” een nieuw wachtwoord aanvragen. 

 De schoolgids 2017-2018 op de website staat? Wilt u liever een papieren exemplaar, dan kunt u 
dat aangeven per mail of bij de leerkracht van uw kind.  

 Wij graag op tijd willen beginnen. We willen dan ook dat alle kinderen om 8.30 uur in de klas 
zitten zodat we kunnen beginnen met de lesdag. Ouders nemen bij de klassendeur afscheid van 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.schoolmelk.nl/
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hun kinderen. 
 Het Vincketouwtje maandelijks in de eerste week van de nieuwe maand verschijnt.  
 

 

Onze  zijn deze keer voor:  

 Alle kinderen en ouders die er met het team een fantastisch schooljaar gaan 
maken!!! 

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


