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Agenda november        november 2017 
     

 2-11, 13.00 uur, aula  evaluatie proeftuin met ouders 

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

 6-11    mantelzorgproject groep 5/6 

 6-11, 20.00 uur   OR-vergadering 

 7-11    Nationaal schoolontbijt 

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

 15-11    Start schoolfruit 

 24-11    Naar de bibliotheek, pasjes mee 

 5-12    Sinterklaasviering 

 7-12    Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij 

 15-12    naar de bibliotheek, alleen inleveren 

 20-12    Kerstdiner 

 22-12    leerlingen vrij; Start kerstvakantie 
 
 

Nationaal schoolontbijt 
Op 7 november doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Er wordt op school gezamenlijk ontbeten. Uw 
kind hoeft dus ’s morgen thuis niet te ontbijten en ook geen ontbijt mee te nemen. Dit schoolontbijt wordt 
georganiseerd om de kinderen het belang van een goed en gezond ontbijt te doen inzien. Er is een leuke 
online les voor de bovenbouw waarbij ze zelf kunnen invullen waaruit hun ontbijt gewoonlijk bestaat. Na 
afloop krijgen ze dan te zien of ze goed ontbijten en wat er eventueel beter kan.  
 

Foodfestival 
Op 20 oktover was er in de school een Foodfestival. Het was een zeer geslaagd festival met diverse soorten 
hapjes en drankjes gemaakt door ouders. Er 
waren activiteiten te doen en er waren 
zelfgemaakte spulletjes te koop.  
Vaders, moeders, oma’s, opa’s en andere 
belangstellenden bezochten de school voor dit 
festival. Een gezellige drukte in de school!  
De opbrengst van het food-festival wordt 
gebruikt om op het schoolplein een boom te 
planten met een bankje erom heen. De 
opbrengst van het foodfestival was: € 700,-. Wij 
bedanken de OR-leden voor de geweldige 
organisatie van dit Food festival. 
Ook iedereen die hapjes gemaakt heeft, willen 
we hartelijk bedanken. 
  
We zijn druk bezig met het uitzoeken van een geschikte boom en het aanvragen van een subsidie bij de 
gemeente Alkmaar voor het planten van een boom. Want ondanks het feit dat we een prachtig bedrag 
hebben opgehaald zijn we er daarmee nog niet. Het is de bedoeling dat de boom geplant gaat worden op de 
Boomfeestdag in maart. 
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Nieuws van de OR 
De OR is net klaar met het organiseren van het geweldige Foodfestival en het volgende evenement staat 
alweer voor de deur: Sinterklaas. Ook hierbij is de OR nauw betrokken en alweer erg actief mee bezig.  
 

Mantelzorg project 
Vorig jaar is groep 7/8 naar de Rijper Eilanden geweest i.v.m. het mantelzorg project. Dit jaar gaan de 
kinderen van groep 5/6. Door Wonen Plus wordt 1 keer per jaar een mantelzorg dag voor de ouderen en hun 
verzorgers uit de omgeving georganiseerd. De ouderen vinden het erg leuk om hierbij ook in contact te 
komen met de kinderen van onze school. Dit jaar wordt de dag vlak voor St. Maarten gevierd en is het thema 
dan ook St. Maarten. De kinderen van groep 5/6 vertrekken rond 12.00 uur naar de Rijper Eilanden (vervoer 
wordt verzorgd) en daar gaan we ons broodje opeten en even oefenen. Het verhaal van St. Maarten wordt 
voorgelezen en 4 kinderen gaan dit verhaal met pantomime naspelen. Na dit verhaal is er een koor dat St. 
Maartenliedjes zingt en ook hier gaan de kinderen aan mee doen. Om ongeveer 13.45-  14.00 uur is het 
programma afgelopen en worden we meteen teruggebracht naar school. Het kan zijn dat we dus iets later op 
school terug zijn. Vrijdag worden de kinderen er op school nader over geïnformeerd.  
 

Luizenzakken 
De GGD adviseert het gebruik van luizenzakken op scholen om de kans op besmetting met luizen via jassen 
aan de kapstok te verkleinen. Daarom geven wij alle leerlingen als ze op school komen eenmalig een 
luizenzak. 
Een paar keer per jaar geven we deze luizenzakken mee naar huis zodat ze gewassen kunenn worden. We 
zien dat daarna niet alle luizenzakken weer mee terug naar school komen.  
Vooral vanaf groep 5 zien we dat er kinderen geen luizenzak meer op school hebben of hem niet gebruiken. 
Als de luizenzak kwijt is of stuk, kunt u op school voor €2,- een nieuwe luizenzak aanschaffen.  
Wilt u controleren of uw kind nog een luizenzak heeft en ook met uw kind bespreken waarom het belangrijk 
is deze te gebruiken? 
 

Evaluatie proeftuin schoolontwikkeling 
De eerste proeftuin zit erop. Voor de herfstvakantie hebben we 3 weken gewerkt in de nieuwe opzet. Na de 
proeftuin volgt een periode van evalueren.  
Voor de evaluatie worden team, ouders en leerlingen betrokken.  
Maandag 31-10 was een eerste evaluatiemoment voor ouders. Donderdag 2 november is er een 2e 
evaluatiemoment voor ouders. Met het team is geevalueerd.  Maar ook is er een heuse leerlingenraad 
samengesteld waarmee we vergaderd hebben onder het genot van een kopje thee.  
Alle bevindingen worden verzameld en hiervan wordt een verslag gemaakt. Volgende week wordt in een 
speciale editie van het Vincketouwtje de evaluatie met u gedeeld. 
 
Eén van de dingen die we u al kunnen verklappen is dat we vanaf volgende week willen gaan starten met een 
variabele ochtendpauze. Kinderen mogen tussen 9.00 en 10.15 uur zelf bepalen wanneer ze hun pauzehapje 
willen opeten. Hiervoor wordt een plek aangewezen in de klas of de school. Dit komt voort uit de evaluatie 
met de leerlingen. 
 

Wist u dat? 

 Om 8.30 uur de lessen beginnen. De kinderen dienen in de klas te zitten, klaar om te beginnen. Zorg dus 
dat uw kind op tijd op school is. U kunt bij de klassendeur afscheid nemen van uw kind.  

 Vanaf 15 november krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag gratis schoolfruit. U hoeft 20 
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weken lang geen pauzehapje mee te geven op deze dagen. Wel wat te drinken natuurlijk, water is een 
gezond drankje en een prima dorstlesser. Ook kunt u schoolmelk voor uw kind aanvragen via 
www.schoolmelk.nl. 

 Er zijn diverse schalen e.d. achtergebleven na het Foodfestival. Kom vooral even kijken of er nog wat van 
u tussenzit. 

 

Onze  zijn deze keer voor:  

 De OR leden die een fantastisch Foodfestival georganiseerd hebben. 

 Alle helpende handen tijdens het Foodfestival. 

 Alle ouders die hapjes gemaakt hebben voor het Foodfestival. 

 Paul, de vader van Thijn, voor het spontaan repareren van het jongenstoilet bij de kleuters. 
De mannen kunnen nu weer doortrekken zonder dat de wc bril nat wordt gespetterd! 

 Tineke en Mary die al onze leerlingen na de vakantie weer controleren op luizen. 
 

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

http://www.schoolmelk.nl/

