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Agenda december & januari     december 2017 
     

 7-12   Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij 

 12-12   Staking, de school is dicht 

 15-12   Naar de bibliotheek, alleen inleveren 

 20-12   Kerstdiner 

 22-12   Leerlingen vrij; Start kerstvakantie 

 8-1-2018  Weer naar school 

 12-1   Bibliotheek, pasje mee 

 15-1 t/m 2-1  Cito-toetsen 

 15-1, 20.00 uur  OR vergadering 

 19-1   Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
 

Staking 12 december 
De voorgenomen staking van 12 december gaat door. In november informeerden we u via een brief van de 
ISOB dat de basisscholen mogelijk opnieuw gaan staken. Er volgt nog een brief hierover van het bestuur. 
Maar we wilden u wel alvast laten weten dat de staking doorgaat en dat de school dicht is. 
We hopen dat u iets heeft kunnen regelen voor uw kind. In principe is er geen opvang van BSO Jimpy Play 
omdat de ouders van de kinderen die gewoonlijk dinsdags op de naschoolse opvang zitten, zelf opvang 
hebben voor die dag hebben kunnen organiseren.  
Maar… indien er 8 kinderen zijn, kan BSO Jimpy Play wel opvang verzorgen. Jimpy Play brengt hiervoor 6 uur 
in rekening (van 8:15 uur tot 14:15) tegen een uurtarief van € 6.69, € 40,15 per kind. Mocht u hiervan gebruik 
willen maken, dan kunt u contact opnemen met Jimpy Play (info@jimpyplay.nl). 
 

Toestemming publicatie foto’s 
Wij maken regelmatig foto’s van activiteiten op school. Deze worden met u gedeeld via de schoolapp en/of 
het ouderportaal. Dit is een beveiligde omgeving waar alleen de ouders van de betreffende groep toegang 
toe hebben. Op het openbare gedeelte van de website en sociale media (Facebook en Twitter) plaatsen wij al 
geruime tijd geen foto’s waar kinderen herkenbaar op staan. Wij vragen uw toestemming om wel kinderen in 
groepjes openbaar te plaatsen op onze website of Facebook, dat is toch wat leuker dan kinderen alleen van 
de achterkant of helemaal geen kinderen. Natuurlijk houden wij er rekening mee als u hiervoor geen 
toestemming geeft.  
Bij het plaatsen van foto’s hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 Alleen met uw toestemming plaatsen we foto’s op het openbare deel van de website 
en/of sociale media. 

 Foto’s van individuele kinderen worden niet op sociale media en/of website geplaatst. 
Groepsfoto’s kunnen wel worden geplaatst. Tenzij u hiervoor geen toestemming heeft 
gegeven. 

 Foto’s van kinderen in badkleding worden niet gepubliceerd. 

 Foto’s van individuele kinderen worden alleen via het ouderportaal en/of schoolapp 
gepubliceerd (dit is beveiligd, is alleen toegankelijk voor ouders van de groep van uw 
kind en school). 
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Deze week krijgt uw kind een toestemmingsformulier mee. Wilt u het toestemmingsformulier zo snel 
mogelijk invullen, ondertekenen en op school inleveren bij de leerkracht van uw kind. Wij hopen alle 
formulieren uiterlijk 15 december terug te hebben. 
  

Nationaal schoolontbijt 
Op 7 november hebben we gezellig met z’n allen op school ontbeten. Het doel van het Nationaal 
schoolontbijt is de kinderen leren dat een gezond ontbijt belangrijk is. D.m.v. een onlineprogramma konden 
de kinderen zien of het ontbijt dat ze gewoonlijk eten gezond is. Bij minder gezonde voedingsmiddelen werd 

op een leuke manier een tip gegeven om gezonder te ontbijten.  
  

Werkgroep groen 
Op 15 november heeft een groep ouders de werkgroep geholpen bij het winterklaar maken van het 
schoolplein. De kinderen hebben vooraf ook geholpen door het schoolplein te vegen.  
De wilgenhut en -tunnel worden op een later tijdstip ingevlochten.  De wilgen bij de onderbouw zullen in 
februari worden geknot.  
 

Nieuws van de OR 
De OR heeft deze periode erg veel gedaan voor 5 december. Het podium, de aula en de rest van de school is 
prachtig versierd, de ontvangst van de Sint met zijn Pieten is voorbereid en ze hebben Sint geadviseerd en 
geassisteerd bij de aanschaf van alle presentjes. Petje af voor deze enthousiaste groep ouders. 
 

Verlof & leerplicht 
Regelmatig worden er verzoeken gedaan voor verlof buiten de schoolvakanties. Zoals u wellicht weet is 
verlof alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Op onze website en in de schoolgids vindt u een beschrijving 
van de voorwaarden en een link voor meer informatie: 
(https://www.vhschool.nl/index.php?section=11&page=201). Het aanvraagformulier voor verlof kunt u hier 
downloaden, een papieren exemplaar is op school verkrijgbaar. 
Natuurlijk kunt u voor vragen omtrent verlof altijd terecht bij de directie. Een verlofaanvraag dient minimaal 
8 weken van tevoren te worden ingediend en het is raadzaam om het verzoek voor verlof in te dienen 
vóórdat u een vakantie boekt.  
De leerplichtambtenaar is kortgeleden bij ons op school geweest en heeft ons er weer uitdrukkelijk op 
gewezen dat verlof buiten de reguliere vakanties slechts zelden is toegestaan.  
Bij een vermoeden van ongeoorloofd verzuim, bv. een ziekmelding een dag voor of na een vakantie, zullen 
wij telefonisch contact met u opnemen om de opgegeven reden van verzuim te verifieren. Als de school 
ongeoorloofd verzuim vermoedt, moeten wij dit aan de leerplichtambtenaar doorgeven. Te laat komen 
wordt bijgehouden door de school en valt ook onder ongeoorloofd verzuim. 
 

Gemeente Alkmaar - AlkmaarPas 
Sinds januari 2016 vallen wij onder de Gemeente Alkmaar. Als school merken we hiervan dat alles 
wat er in Alkmaar voor de scholen en de gezinnen georganiseerd wordt, nu ook voor ons geldt. Zo 
kunnen gezinnen met een minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm gebruik maken van de 
Alkmaarpas. De AlkmaarPas is gratis aan te vragen. Hiermee kunnen deze gezinnen bijvoorbeeld 
voor hun kinderen een lidmaatschap van een vereniging aanvragen of ervoor zorgen dat de 
ouderbijdrage op school betaald kan worden.   
Informatie over de Alkmaarpas voor minima en een aanvraagformulier kunt u vinden 
op:  https://www.alkmaar.nl/AlkmaarPas_gratis.html 
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Zeker de moeite waard om dit aan te vragen! Er zijn nog veel meer voordelen op deze pas voor uw 
gezin. Zo is er voor kinderen uit gezinnen met de Alkmaar Pas, een extra shoptegoed voor Sint en 
Kerst. Lees hier meer over op: 
https://pers.alkmaar.nl/160968-extra-shoptegoed-in-december-voor-kinderen-van-minima  
 
Heeft u deze AlkmaarPas en komt u ervoor in aanmerking, dan 
kunt u contact opnemen met Irma Mensink om de OR bijdrage 
via de pas te laten betalen. 
 

Kinderpostzegelactie 
Dankzij de geweldige inzet van onze kinderen uit groep 7/8 is 
het mooie bedrag van € 2.964,36 opgehaald. Een fantastisch 
resultaat! De opbrengt van de Kinderpostzegelactie gaat naar 
een goed thuis voor alle kinderen. De leerlingen hebben zich 
ingezet: 
- voor hulp aan kinderen die met hun moeder in de 
vrouwenopvang verblijven, 
- om duizenden kinderen in Afrika die nu werken naar school 
te laten gaan.  
Goed gedaan allemaal! 
 

NL Doet 
We hebben een aanvraag ingediend voor NL doet en hebben 
al gehoord dat onze aanvraag is goedgekeurd.  Op vrijdag 9 
maart of zaterdag 10 maart worden vrijwilligers opgeroepen om te helpen bij een project bij hun in de buurt. 
Ook onze school doet er op zaterdag 10 maart van 10.00 tot 14.00 uur aan mee (datum en tijd nog onder 
voorbehoud). Wij gaan die dag o.a. plantenbakken vullen, verkeerslijnen trekken op het schoolplein, de 
zandbak aanvullen met nieuw zand en schilderwerk uitvoeren in de onderbouwlokalen. Hulp is daarbij van 
harte welkom. Zet u de datum alvast in uw agenda?  
 

Wist u dat? 

 Wij op het schoolplein een mobiele basket hebben die wij niet meer gebruiken. Is er iemand 
die deze wil hebben? Zo niet, dan gaan we deze afvoeren.    

 Er zijn nog steeds wat achtergebleven borden en schalen van het Foodfestival. Kom vooral even kijken 
of er nog wat van u tussenzit. Na 8-12 doen wij het weg. 

 De groepen 1-2 en 3-4 dinsdag een hele leuke pietengymles hebben gehad in het speellokaal. Maar 
liefst 2 pieten kwamen speciaal naar school om deze gymles te geven.  

 Er op het schoolplein niet gefietst mag worden. Helaas zien wij ook ouders dit doen. Wilt u het goede 
voorbeeld geven? Goed voorbeeld, doet goed volgen. 

 Het Sinterklaasfeest op school een geweldige dag is geweest. De kinderen hebben genoten! 

 U volgende week meer van ons hoort over de evaluatie van de variabele ochtendpauze.  
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Onze  zijn deze keer voor:  

 De ouders die geholpen hebben het schoolplein winterklaar te maken.  

 De vader van Ferry en Renzo die voor groep 7 de schooltuinlessen verzorgd heeft. 

 De Sinterklaascommissie. Zij hebben een superleuke dag georganiseerd. Speciale 
dank aan al het werk dat Daniella en Brenda hebben verricht! 

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


