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Agenda oktober/november      oktober 2017 
     

 4-10 t/m 13-10   Kinderboekenweek. Thema: “Gruwelijk Eng” 

 5-10    Landelijke stakingsdag: school is gesloten 

 6-10    13.15-13.45 uur: Kinderboekenkleedjesmarkt 

 2-10 t/m 20-10   Pilot onderwijs in bouwen 

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

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

 20-10    Foodfestival, 11.45 to 13.45 uur, 

 23-10 t/m 27-10  Herfstvakantie 

 30-10    Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

 3-11    Naar de bibliotheek in de Rijp, pasjes mee 

 7-11    Nationaal schoolontbijt 

 13-11 t/m 17-11  10 minuten gesprekken 

 24-11    Naar de bibliotheek, pasjes mee 
 
 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018 
Wijziging in data van studiedagen: 
 
Maandag 12-03-2018 groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) (stond dinsdag 12-3) 
Woensdag 06-06-2018 groep 1t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) (was 23-5-2017) 
 

Informatieavond schoolontwikkeling 
Op maandag 25 september was de informatieavond over de schoolontwikkeling. U heeft de 
presentatie hierover per mail ontvangen. Alle studiedagen dit jaar gaan over dit onderwerp. Dit jaar 
gaan we een paar pilots draaien. De eerste pilot start op 2 oktober en loopt tot de herfstvakantie. 
Na de herfstvakantie volgt een evaluatie van onze eerste proeftuin op de studiemiddag van 30-10. 
We vinden uw mening ook belangrijk, daarom kunt ook u uw ervaringen met deze pilot met ons 
delen. Wij nodigen u hiervoor uit op: 
Maandag 30-10 om 8.30 uur – aula 
Donderdag 2-11, 13.00 uur – aula 
 
Wij hebben gehoord en gemerkt dat er nog veel vragen zijn na de informatieavond en hebben 
daarom na de opening van de kinderboekenweek een vragenuurtje gehouden. Dit heeft voor de 
aanwezige ouders voor veel verheldering gezorgd.   
Mochten er alsnog vragen, tips of opmerkingen zijn, nodigen we u uit om dit op school met 
directeur, intern begeleider of één van de leerkrachten te delen. 
Het is voor ons belangrijk om te weten wat er bij u speelt, welke vragen u heeft, waarover u 
mogelijk zorg heeft.  
 

School-app 
Na een update van de schoolapp heeft u geen groepscode meer nodig voor de app. Het is voldoende 
om in te loggen met uw naam en wachtwoord van het ouderportaal.  
De app wordt niet automatisch geupdated, tenzij u dat zelf heeft ingesteld op uw mobiel/tablet.  
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Mocht u problemen hebben met de app, of de groep van uw kinderen niet zien, dan kunt u de app 
opnieuw downloaden (of updaten). Ziet u de groepen van uw kind niet meer, koppel dan opnieuw de 
website van de school aan de app (website van de school invoeren en activeren). 
Er is op dit moment een beveiligingsupdate gedaan van het ouderportaal, dus mogelijk moet u 
bovenstaande actie uitvoeren. 
Lukt het nog niet, ga dan naar de leerkracht van uw kind, Wilma (administratief medewerkster - 
aanwezig op woensdagochtend) of Brigitta (maandag aanwezig en dinsdag of woensdag om de 
week). 
Hieronder een link naar de handleiding voor de ouder: 
https://www.schoolsunited.eu/syndeo_data/media/flyers/Flyer_ouders.pdf 
 

MR-vergadering 
De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen tijdens de laatste MR-vergadering:  

 nieuw meubilair voor de aula en het dorpslokaal 
 ongeoorloofd gebruik van onze parkeerplaats door Europarcs 
 voortgang schoolontwikkeling (verslag studiedag) 
 problemen met de schoolapp na update 
 foto's van het team plaatsen op de website 
 evaluatie jaarvergadering 

 onderhoud van het schoolplein: het is weer tijd om een opruimdag in te plannen 

Verzekering leerlingen/Scholierenverzekering 
Ondanks dat de ISOB verzekerd is, komt het wel eens voor dat er schade is aan eigendommen van 
leerlingen, bijvoorbeeld schade aan omgevallen fietsen, merkkleding of aan het eigen mobieltje of 
laptop. Schade aan eigendommen van leerlingen is niet via school/bestuur verzekerd. Als leerlingen 
elkaars, hun eigen spullen of schoolspullen beschadigen, valt het zelden of nooit onder 
aansprakelijkheid van de school. Ouders kunnen hiervoor hun eigen WA-verzekering aanspreken. 
Maar er is voor ouders ook een zgn. scholierenverzekering, die wel al dit soort materiële schades 
dekt: op school en zelfs onderweg van huis naar school (en vice versa). U kunt deze verzekering als 
ouder zelf afsluiten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van AON: 
https://www.aononderwijs.nl/scholieren/ 

 
Ingekomen bericht 

Wil je leren schaatsen?… DAT KAN!!! 
 

IJSCLUB ALGEMEEN BELANG ORGANISEERT: 
JEUGDSCHAATSEN OP IJSBAAN DE MEENT TE ALKMAAR 

 LEEFTIJD VAN 6 T.M. 12 JAAR 

 10 KEER OP ZATERDAGMORGEN, VAN 9 TOT 10 UUR. (START 

14 OKTOBER) 

Kosten 1e kind per gezin €50,-, ieder volgend kind €45,- 

 OPGEVEN OF INFORMATIE VRAGEN KAN VIA:  

JEUGDSCHAATSEN-WGD@OUTLOOK.COM 
OF 06-25472821 (Ilse Koning) 

https://www.schoolsunited.eu/syndeo_data/media/flyers/Flyer_ouders.pdf
https://www.aononderwijs.nl/scholieren/
mailto:JEUGDSCHAATSEN-WGD@OUTLOOK.COM
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Schoolreis groep 1 t/m 6 
Het schoolreisje met de groepen 1 t/m 6 ging dit jaar naar Enkhuizen. De start verliep enigszins 
anders dan gepland; de bus mocht officieel niet bij de school komen en was gestrand in West-
Graftdijk. Gelukkig hielpen alle ouders mee om de kinderen snel naar West-Graftdijk te brengen en 
met enige vertraging vertrokken we dan toch naar Enkhuizen. De groepen 1 t/m 4 gingen naar het 
Sprookjesbos en hebben een heerlijke dag gehad. Sommige kinderen zijn wel 10 keer in dezelfde 
attractie geweest. Groep 5/6 is naar het Zuiderzeemuseum geweest. De leukste opmerking die ik 
gehoord heb die dag was van een meisje uit groep 6. Zij zei dat ze niet wist dat een museum ook 
leuk kon zijn!  
 

Wist u dat? 

 Er om 8.25 uur een bel gaat, het teken dat we over 5 minuten gaan beginnen. 
 Er om 8.30 uur een tweede bel gaat. De lessen gaan beginnen. Alle kinderen moeten in de klas 

zitten, klaar voor de start van de dag.  
 Onze schoolbel 's morgens handmatig geluid wordt. Aan het begin van het nieuwe schooljaar 

wordt een leerling aangewezen voor deze taak. U zult gemerkt hebben dat de bel in het begin 
nog wat onregelmatig gaat. Het is nog even wennen aan de nieuwe taak! Dit laat onverlet dat 
alle groepen om 8.30u beginnen.  

 We het leuk vinden als er nog ouders of opa’s en oma’s zijn die komen voorlezen tijdens de 
kinderboekenweek.  

 De opening van de kinderboekenweek een groot succes was. 

 
 

 U op 12 oktober in De Rijp meer informatie kunt krijgen over het puberbrein. Kijk voor meer 
informatie op onze website bij het laatste nieuws of via de volgende link: 
https://www.vhschool.nl/index.php?section=1&page=214&logout=yes 

 
 

Onze  zijn deze keer voor:  

 De OR leden die hard bezig zijn met het organiseren van het Foodfestival. 
 

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

https://www.vhschool.nl/index.php?section=1&page=214&logout=yes

