
 

Pagina 1 van 3 

Agenda maart & april       april 2018 
   

 10-4   Workshop Piratenboot voor groep 1/2 

 11-4   bezoek museummolen groep 5/6 en 7/8 

 13-4   Meester Chris afwezig i.v.m. scholing 

 17/18-4   IEP toets groep 8 

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

 20-4   Speurtocht rond de school omtrent het thema Starnmeer 375 jaar 

 20-4   Afsluiting thema Starnmeer 375 jaar, nadere informatie volgt 

 20-4   I.v.m. het ontbijt op school en de speurtocht is er deze dag geen gym 

 23-4   Workshop Dijk en Polder voor groep 5/6 en 7/8 

 25-4   Groep 8 naar de musical soldaat van Oranje in Scheveningen 

 26-4   Koningsspelen in De Rijp, groep 1 t/m 4  ’s middags vrij 

 27-5 t/m 11-5  Meivakantie 

 13-5   moederdag 

 14-5   Studiemiddag team, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

 15-5   Vragenuurtje proeftuin, 8.30 uur 

 21-5   Tweede Pinksterdag, geen school 

 22-5   MR vergadering 14.30 uur 

 23-5   Vragenuurtje proeftuin, 13.00 uur 

 25-5    Bibliotheek, pasjes mee 

 28-5   Start CITO weken 

 29-5 t/m 1-6        Avondvierdaagse (nadere informatie volgt later) 
 
 
 

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.  
 

Koningsspelen 
Ook dit jaar doen we weer mee met de Koningsspelen in de Rijp, voor groep 1 t/m 4 is dit alleen een 
ochtendprogramma, de kinderen zijn de middag vrij!  
Voor groep 5 t/m 8 zijn er de hele dag activiteiten. Zodra we hier meer informatie over hebben 
brengen we u hiervan op de hoogte.  

 
Luizencontrole 
Na de voorjaarsvakantie zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op luizen: er zijn geen luizen ontdekt. 

 
Thema Starnmeer 375 jaar 
We zijn gestart met het thema Starnmeer 375 jaar. Juf Lis heeft een leuk lied geschreven over de 
Starnmeer en de kinderen uit de Starnmeer hebben dat lied bij de opening van het thema gezongen. 
Mieke Rozing, de bovenschoolse kunstdocent, is druk met de kinderen aan het werk en er worden al 
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prachtige kunstwerken gemaakt. Alle kinderen bezoeken de museummolen in de Schermer en leren 
daar hoe een molen werkt en hoe een polder drooggemalen wordt. In de klassen wordt er daarnaast 
ook aandacht besteedt aan het thema; er worden toneelstukjes voorbereid en er wordt geknutseld. 
Het thema bij Alles-in-1 is op dit moment Nederland en ook hierbij leren de kinderen over Dijken en 
polders. In verband met Koningsdag sluiten we het thema al af op vrijdag 20 april. De ouders zijn die 
middag welkom om naar optredens van de kinderen te kijken en de kunstwerken van de kinderen te 
bewonderen. De aanvangstijd hiervan wordt  via de schoolapp aan u doorgegeven.  

 
Bezoek museummolen 
In het kader van het thema Starnmeer 375 jaar gaan we met alle groepen een bezoek brengen aan de 
museummolen in de Schermer. 
We hebben het volgende schema gemaakt: 
Groep 5/6 11 april om 10.00 uur 
Groep 7/8  11 april om 11.00 uur 
Groep 1/2/3/4 zijn inmiddels geweest en zij hebben ervan genoten! 
 

NL doet en Boomfeestdag 
De boom bij de onderbouw is geplant en ook het bankje is inmiddels geplaatst. Het ziet er prachtig uit. 
De boom is een sierappel (Malus Toringo Brouwer's beaty) die prachtige bloesem krijgt in het voorjaar 
en in het najaar talrijke kleine oranje (niet giftige!) sierappeltjes. Nu is het alleen nog wachten op het 
mooie weer om lekker van het bankje te gaan genieten. 
Tijdens NL doet zijn er ongeveer 15 ouders/leerkrachten op school bezig geweest. Er is veel werk verzet 
met zichtbaar resultaat. O.a.: het sauzen en soppen van de onderbouwlokalen, diverse kleine 
reparatieklusjes, het reinigen van het schoolplein met een hogedrukspuit en het afvoeren van grofvuil. 
De school en het plein zien er weer fris en opgeruimd uit. 
 

Avondvierdaagse 
Dit jaar is de avondvierdaagse van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. Het is altijd erg gezellig om hier 
aan mee te doen. Zet u de data alvast in uw agenda? Informatie over de inschrijving volgt later.  
 

Verslag uit de MR 
Tijdens de MR vergadering van maandag 26 maart zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Formatie 2018/2019.  

 Extra toeslag voor kleine scholen 

 Middelen werkdruk verlaging 

 Verspreiden VHS folder 

 Ophogen pad aan de voorzijde van de school 

 Class dojo 

 Schoonmaak na de verbouwing 

 

Wist u dat? 

 U lege batterijen kunt inleveren op school? De verzamelbak staat bij de entree van de 
bovenbouw. Voor elke ingeleverde kilo ontvangen we punten, waar we leuke schoolspullen 
voor kunnen aanschaffen. 
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Onze  zijn deze keer voor:  

 De ouders en leerkrachten die ons geholpen hebben tijdens de NL doet dag. Dankzij hen zijn er 
heel veel klussen geklaard.  

 De ouders die de heerlijke pannenkoeken gebakken hebben op de pannenkoeken dag 

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


