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Agenda maart & april     maart 2018 
   

 5-3 t/m 9-3  Oudergesprekken 

 10-3, 12.00 – 16.00 uur NL doet 

 12-3, 14.30 uur  OR-vergadering    

 14-3   Stakingsdag, de kinderen zijn vrij 

 15-3   Schoolbezoek bij andere school. Karen, Inge en Irma 

 16-3   Bibliotheek, pasje mee 

 16-3   Pannenkoekendag 

 21-3   Basketbaltoernooi (naschoolse activiteit) 

 21-3   Stemlokaal in aula 

 19-3, 13.00 uur  Vragenuurtje proeftuin 

 26-3 t/m 26-4  Thema Starnmeer 375 jaar 

 26-3, 14.30 uur  MR 

 29-3, 8.30 uur  Vragenuurtje proeftuin 

 30-3   Goede vrijdag, kinderen vrij 

 3-4   2de Paasdag, kinderen vrij 

 6-4   Bibliotheek, pasje mee 

 17/18-4   IEP toets groep 8 

 20-4   Ontbijt op school i.v.m officiële dag van de Koningsspelen 

 26-4   Koningsspelen in De Rijp 

 27-5 t/m 11-5  Meivakantie 
 
 
 

Verandering in data studiemiddag en ouderavond 

Nog even ter herinnering: 
De studiemiddag van 12-3 wordt verplaatst naar 14-5. 
De ouderavond van 16-5 wordt verplaatst naar 6-6.  
 

NL doet en Boomfeestdag 
NL doet is een landelijke dag waarop organisaties met behulp van vrijwilligers klusjes doen. Ook wij 
doen dit jaar weer mee met NL doet. 
Eind februari is de boom geplant op het schoolplein! Op zaterdag 10 maart gaan we dan op de NL doet 
dag een bankje plaatsen rond de boom en het schoolplein opruimen en lijnen schilderen op het plein. 
Ook hebben we nog wat kleine schilderklusjes in de school liggen. We starten die dag om 12.00 uur en 
hopen dat er veel ouders zijn die een paar uurtjes willen komen helpen. Ook als u maar 1 of 2 uurtjes 
kunt komen helpen, bent u welkom, alle beetjes helpen. Wij zorgen voor kofiie/thee/limonade, wat 
lekkers en een lunch. De lunch wordt gesponsord door de Plus supermartkt! 
Wilt u zich opgeven bij Mary of juf Irma, zodat we ongeveer weten hoeveel lunchpakketjes er nodig 
zijn? 
 

Pannenkoekendag 
16 maart is pannenkoekendag en dat kunnen we niet aan ons voorbij laten gaan. Dit jaar gaan 
we met behulp van ouders weer pannenkoeken bakken en gezellig met de kinderen opeten 
tijdens de lunch. 
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Schaatsen in Alkmaar 
Het schaatsen in Alkmaar op de laatste dag voor de vakantie was erg leuk. Het leek wel een 
schoolreisje; gezellig met z’n allen in de bus en daarna lekker schaatsen en ijsspelletjes doen. Het 
populairste was het fietsen op het ijs! Hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer organiseren. 
 

Bouwhuis 
De kinderen van groep 3 t/m 5 zijn 14 februari naar het bouwhuis in de Rijp geweest. Het bouwhuis is 
een speciaal ingerichte mobiele bouwkeet die door bouwbedrijf van der Gragt bij scholen wordt 
geplaatst. De kinderen konden in de bouwkeet aan de slag met allerlei bouwactiviteiten die 
plaatsvinden in een huis. Zo konden ze zelf ervaren en uitproberen hoe het toegaat op een 
bouwplaats. Ook hebben ze een vogelvoeder huisje gemaakt en meegekregen naar huis. De kinderen 
hebben genoten en veel geleerd! 
 

Privacy-wet 
In mei gaat er een nieuwe privacy wet in die grote gevolgen heeft voor het onderwijs. Met het bestuur 
zijn wij druk bezig om ons hierop voor te bereiden. 
Een van de onderdelen uit deze wet is het omgaan met foto’s die gemaakt worden op school. Wij 
hebben uw toestemming gevraagd voor het gebruik van foto’s voor onze sociale media, website e.d. 
we hanteren hierbij de volgende richtlijnen: 

- Alleen met uw toestemming worden foto’s gebruikt voor sociale media (Facebook en Twitter) 
en en het openbare deel van de website. 

- Foto’s van individuele kinderen worden niet op sociale media of de 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, en alleen toegankelijk voor ouders van de groep van uw kind en 
school). 

 
We willen u erop wijzen dat deze richtlijnen gelden voor alle foto’s die op school gemaakt worden, ook 
door ouders, grootouders en anderen. We vragen u daarom om zeer terughoudend te zijn met het 
verspreiden van foto’s die u bij activiteiten op school maakt. Besluit u toch de foto te verspreiden of 
publiceren, dan ligt de verantwoordelijkheid bij u en niet bij de school. Dit is wettelijk zo vastgelegd. 
 
Wij werken met diverse digitale middelen op school, waarbij kinderen een eigen inlogcode hebben. In 
het kader van de privacy mogen deze inlogcodes (gebruikersnamen en wachtwoorden) niet gedeeld 
worden met anderen. Wij besteden hier op school aandacht aan, maar hopen dat u dat thuis ook met 
uw kind(eren) wilt bespreken. Want dit geldt natuurlijk niet alleen voor schoolsoftware, maar voor 
alles digitale programma’s die gebruikt worden, ook thuis. Dit is een belangrijk onderdeel van 
mediawijsheid waarvoor ouders en school een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.  
 

Verslag uit de MR 
In de MR-vergadering van maandag 19 februari zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:  

 nabespreking open dag; 

 schooltuin moet aangevuld worden, zodra de composthoop van de gemeente er weer ligt; 

 boomfeestdag en NL Doet worden gecombineerd; 
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 nieuwe privacywet; 

 afscheidsavond groep 8; 

 kamp groep 8 nieuwe stijl; 

 woordenschat CITO niet meer afnemen; 

 schoolvakanties 2018/2019; 

 formatie; 

 proeftuin. 
 

Wist u dat? 

 Er erg veel kinderen aan de Playbackshow hebben meegedaan en dat het een groot succes was. 

 Er een verschuifbare tussenwand tussen groep 1/2 en 3/4 geplaatst is waardoor we straks de 
ruimte goed kunnen benutten en overzien bij de nieuwe combinatiegroepen. 

 De boom op het plein voor de BSO al geplaatst is? Er staat nu dus echt iest tastbaars voor het 
geld dat de kinderen opgehaald hebben bij het foodfestival. 

 BSO JimpyPlay geen opvang biedt tijdens de staking van 14 maart vanwege te weinig 
aanmeldingen. 

 

Onze  zijn deze keer voor:  

 De ouders die ons geholpen hebben bij het schaatsen en bij het uitstapje naar het bouwhuis. 

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


