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           Juni 2018 
   

Welkom  

In mei beginnen Casper, Roche, Seppe en Joey bij ons op school in groep 1-2. Hartelijk welkom en 
veel plezier op de Vinckhuysenschool!  

Enquete schoolfruit 
Enkele weken geleden heeft u het verzoek gekregen om een enquete omtrent het schoolfruit in te 
vullen. In totaal hebben 25 ouders gereageerd. We hebben ongeveer 30 “ouderparen” op school; een 
groot percentage ouders heeft dus gereageerd. De enquete heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

 68 % van de ouders heeft de voorkeur voor 5 x per week fruit op school.  

 Op de vraag of de voorkeur uitgaat naar zelf meegeven of een leverancier die levert op school  
kiest voor beide opties ongeveer 40% van de ouders, de overige 20% maakt het niet uit. 

 60% van de ouders vindt een gezonde traktatie bij verjaardagen niet noodzakelijk. 
We vinden een gezond tussendoortje zelf ook erg belangrijk en meer dan 2/3 van de ouders vindt dat 
ook. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we daarom 5 fruitdagen invoeren. De kinderen 
nemen dan voor de eerste pauze zelf fruit mee van huis. Ligakoeken, gevulde koeken, sultana’s, 
crackers enz. mogen dan niet meer gegeten worden als tussendoortje. Bij verjaardagen zien we graag 
gezonde traktaties, maar dat is geen verplichting. We laten de keuze hiervoor bij de ouders (en 
kinderen). 
 

Verandering datum ouderavond 

Ter herinnering: de ouderavond van 16-5 is verplaatst naar 6-6.  
De ouderavond zal gaan over de schoolontwikkeling en het nieuwe concept, waarvoor we nu de 
proeftuin draaien en waarmee we vanaf volgend schooljaar gaan werken. 
 

Soldaat van Oranje 
De kinderen van groep 8 zijn op 25 april samen met meester Chris en juf Irma naar Katwijk afgereisd 
om de musical “soldaat van Oranje” te bezoeken. We vertrokken om half twaalf met een prachtige 
oude verlengde New Yorkse taxi/limousine en de reis op zich was al geweldig. We trokken veel bekijks 
onderweg en hebben vol enthousiansme gezwaaid naar andere automobilisten die vrolijk 
terugzwaaiden. De musical zelf was heel indrukwekkend en heeft de kinderen een beeld gegeven van 
het verzet in de tweede wereldoorlog. Op de terugweg hebben we nog een bezoekje aan de 
MacDonalds gebracht en lekker gegeten. Al met al een prachtig initiatief van het 4/5 mei comité uit De 
Rijp.  
 

Poetsbus 
Met een omgebouwde Amerikaanse schoolbus die dienst doet als 
mobiele mondhygiënisten praktijk, bezoekt de Poetsbus basisscholen in 
Noord-Holland. Op 16 mei komt de poetsbus naar onze school. 
Allereerst krijgen de kinderen een klassikale voorlichting over de goede 
verzorging van hun tanden en kiezen met behulp van het lespakket 'Hou 
je mond gezond'. 
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Als ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven middels een formulier worden de kinderen op 
31 mei individueel uitgenodigd in de Poetsbus. Nadat de zorgbehoefte van het kind in de Poetsbus 
is vastgesteld, bieden zij een op maat afgestemde preventieve voorlichting en poetsinstructie 
aan. Alle bevindingen in de kindermond worden vastgelegd met een mondcamera (zonder 
röntgenstraling!). De mondfoto's worden zowel naar de tandarts als naar de ouders/verzorgers 
verstuurd. Ouders/verzorgers krijgen hierdoor een unieke kijk in de kindermond en ontvangen 
bijpassende voorlichting. 

Op de Poetsbus zijn mondhygiënisten werkzaam die zich richten op het voorkomen van problemen, 
zij zijn geen vervanging van de tandarts en zij boren niet! De werkzaamheden van de Poetsbus 
worden volledig vergoed door de basisverzekering. De school ontvangt na afloop een rapportage 
over de voortgang van de kindergebitten. 

De Poetsbus streeft naar een goede samenwerking met de tandartsen. Informatie wordt te allen 
tijde naar de huistandarts teruggekoppeld. De stichting hoopt hiermee een tandheelkunde brug te 
slaan tussen tandartsen en gezonde kindergebitten. 

Thema Starnmeer 
Het thema Starnmeer was een leuk thema waarbij de kinderen veel geleerd hebben over het leven op 
de boerderij en in het bijzonder over het leven in de Starnmeer. Er zijn prachtige kunstwerken 
gemaakt, we hebben nu ook een “eigen” Starnmeerlied, we hebben een bezoek aan de museummolen 
gebracht en de bovenbouw heeft een workshop “Dijken en Polders” gehad waarbij ze zelf een polder 
hebben “drooggemalen”. Kortom een leerzaam en leuk thema. 
 

Koningsspelen en Koningsontbijt 
Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de Koningsspelen en een week ervoor aan het Koningsontbijt. 
Allebei de activteiten waren weer een groot succes. Het weer op 26 april was niet zo heel erg mooi 
maar gelukkig bleef het droog. De kinderen hebben genoten van de activiteiten en we hadden veel 
hulp van ouders bij de begeleiding van de spelletjes voor de onderbouw en het rondbrengen van koffie 
en thee. Onze dank hiervoor! 
 

Naschoolse activiteiten 
Vanuit de gemeente Alkmaar is er een actief beleid om “Brede School” activiteiten te stimuleren. 
Uitgangspunt voor het Brede School beleid is o.a. dat d.m.v het organiseren van activiteiten de 
ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd op het gebied van sport, cultuur en/of sociaal 
emotionele ontwikkeling in wijken en dorpen. Ook kan het aanbod bestaan uit het stimuleren van 
cognitieve vaardigheden. Een brede school streeft daarnaast naar het verbeteren van de 
functionaliteit en effectief gebruik van ruimtes door multifunctioneel gebruik. De gemeente stelt 
hiervoor een startsubsidie beschikbaar en biedt ons de mogelijkheid om hier komend jaar aan mee te 
doen. We gaan een beperkt aanbod samenstellen voor volgend schooljaar. In het verleden hebben we 
ook al geprobeerd een naschools programma van de grond te krijgen. Zo hebben we dansles, gitaarles  
en een typecursus georganiseerd. Er was wel belangstelling voor deze activiteiten maar om 
verschillende redenen hebben we hier geen vervolg aan kunnen geven.  
De naschoolse activiteiten zijn bedoeld voor alle kinderen uit de omgeving, dus niet alleen voor 
kinderen van de Vinckhuysenschool. Ook is het mogelijk om buurtbewoners (vrijwilligers) te betrekken 
bij het aanbod.  Bij het naschoolse aanbod is een kleine financiele eigen bijdrage verplicht van 
minimaal € 2,- per kind per uur en er is een ondergrens voor het aantal deelnemers, bij te weinig 
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animo kan een activiteit geen doorgang vinden. Wij gaan de komende weken een aanbod 
samenstellen en houden u hiervan op de hoogte. 
 

Schoolfotograaf 
Op 11 juni komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er worden foto’s gemaakt van individuele 
kinderen, van broertjes en zusjes die op school zitten en er wordt een groepsfoto gemaakt. Ook is het 
mogelijk om foto’s te laten maken met jongere broertjes of zusjes die nog niet bij ons op school zitten. 
Deze foto’s worden ’s morgens meteen om 8.30 uur gemaakt.  
 

Avondvierdaagse 
Dit jaar is de avondvierdaagse van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. Het is altijd erg gezellig om 
hieraan mee te doen. Via de school heeft u hierover informatie ontvangen en de mogelijkheid om de 
kinderen alvast in te schrijven. Inschrijving is ook nog altijd rechtstreeks mogelijk. Informatie hierover 
wordt meestal gegeven via de Uitkomst. 
 

Kinderboekenzwerfstation 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Lezen is ontzettend belangrijk en wij besteden er op 
school dan ook veel aandacht aan. We hopen dat u thuis ook veel voorleest, het liefst dagelijks, al is 
het maar 10 minuten. Voor kinderen is het daarnaast ook belangrijk om veel leeskilometers te 
maken. Het is goed voor de lees- en taalvaardigheid en de woordenschat. Maar vooral is lezen leuk 
en ontspannend.  
Omdat lezen leuk en belangrijk is, zijn wij vanaf vandaag begonnen met een Kinderzwerfboek-

station. Dat is een kast vol met kinderzwerfboeken. Je kan hier een 
boek uitzoeken om thuis te lezen en daarna weer uit zwerven te 
sturen. Of je kan een eigen boek brengen dat een ander kind mag 
lezen. Er zijn ook zwerfstickers te vinden.  
Dus heb je ook een boek om uit zwerven te sturen, plak er een 
zwerfsticker op en zet je boek in de zwerfboekenkast. De kast staat bij 
de achteringang. 
Wij hebben er alvast een aantal boeken ingezet. Vullen jullie de kast 
aan?  
 

Misschien ook leuk voor volwassenen… Dat kan dan zonder zwerfsticker, maar we kunnen een 
plank reserveren voor boeken voor volwassenen. 
Het zwerfstation is open als de school open is, dus niet in vakanties, vrije dagen, studiemiddagen als 
de school gesloten is. 
 
Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds 
Kinderhulp. Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid 
bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van Kinderzwerfboek is 
simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal 
achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. 
Daarna laten ze het boek weer zwerven. Bijvoorbeeld op de 
kinderboerderij, in Kinderzwerfboek-stations, wachtruimtes, 
buurthuizen, etc. Voor meer informatie: www.kinderzwerfboek.nl.  
 
 

http://www.kinderzwerfboek.nl/
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Wist u dat? 

 U lege batterijen kunt inleveren op school? De verzamelbak staat bij de entree aan de 
achterzijde van de school. Voor elke ingeleverde kilo ontvangen we punten, waar we leuke 
schoolspullen voor kunnen aanschaffen. 

 

Onze  zijn deze keer voor:  

 De ouders die mee geholpen hebben bij de Koningsspelen in De Rijp. 
 

 

Agenda mei & juni      juni 2018 
   

 16-6   Poetsbus 

 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 

 31-5   Poetsbus 

 4-6   OR vergadering 14.30 uur 

 6-6   Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

 6-6   Ouderavond, aanvang 19.30 uur 

 11-6   Schoolfotograaf 

 15-6   Bibliotheek, pasjes mee 

 22-6   Juffen en meesterdag 

 28-6   Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


