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           Juni 2018 
   

Welkom  
In juni begint Chelsey bij ons op school in groep 1-2. Hartelijk welkom en veel plezier op de 
Vinckhuysenschool!  

MR 

Tijdens de MR- vergadering van 22 mei zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

 De algemene verordering gegevensbescherming (AVG); 

 De brief betreffende de formatie en de reacties hierop; 

 De vacature onderwijsassistent; 

 Kleine scholen toeslag en geld werkdrukverlaging; 

 Invulling MR-plek Anneke; 

 Overname ICT- taken Inge; 

 Programma jaarvergadering september 2018; 

 Aanbod naschoolse activiteiten. 
De notulen van de MR-vergaderingen komen na vaststelling op de website van onze school. 
 

Telefonische bereikbaarheid van de school 

Sinds januari hebben we al een nieuw telefoonnetwerk in de school. Helaas functioneert dit nog steeds 
niet optimaal. Hierdoor kan het gebeuren dat u de school probeert te bereiken maar dat er niet wordt 
opgenomen. De bedoeling van het nieuwe systeem is dat de telefoon na een aantal keren ook in de 
lokalen overgaat, zodat we altijd bereikbaar zijn, ook als er niemand aanwezig is die de telefoon kan 
beantwoorden. Helaas gebeurt dit nog niet in alle lokalen. Mocht u ons niet kunnen bereiken, dan 
verzoeken we u om het even later nog eens te proberen. Er wordt druk gewerkt om dit probleem op te 
lossen, maar tot nu is er nog geen oplossing voor gevonden.  
 

Luizencontrole 
Na de meivakantie zijn de kinderen weer gecontroleerd op luizen: behalve zand in het haar zijn er geen 
luizen gevonden. 
 

Ouderavond schoolontwikkeling Onderwijs Anders 

De ouderavond van 6 juni aanstaande is een algemene ouderavond. Het thema is de 
schoolontwikkeling en het nieuwe concept, waarvoor we nu de proeftuin draaien en waarmee we 
vanaf volgend schooljaar gaan werken. Vorige week heeft u hiervoor een uitnodiging ontvangen.  
Tijdens de ouderavond kijken we kort terug en blikken we vooruit naar volgend schooljaar. We willen u 
laten zien hoe het onderwijsconcept in de nieuwe vorm en in de nieuwe groepen eruitziet. We sluiten 
de avond informeel af.  
Het programma van de avond: 
19.15 - 19.30 inloop met koffie/thee 
19.30 - 20.30 presentatie van het nieuwe Vinckhuysenonderwijs 
20.30 - 21.15 informele afsluiting met een drankje 
We hopen op uw komst. U hoeft zich niet op te geven, maar het mag natuurlijk wel! 
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 Poetsbus 
Met een omgebouwde Amerikaanse schoolbus die dienstdoet als 
mobiele mondhygiënisten praktijk, bezocht de Poetsbus op 31 mei onze 
school. Alle kinderen waarvan toestemming is gegeven door de ouders 
zijn uitgenodigd in de Poetsbus voor een preventieve voorlichting en 
poetsinstructie. Alle bevindingen in de kindermond zijn 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.  

Herinnering: 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.  
 

Wist u dat? 

 De kinderen van groep 7 en 8 al druk aan het oefenen zijn voor de musical? 

 

Onze  zijn deze keer voor:  

 Christy, de moeder van Maartje voor de hulp bij het instuderen van de liedjes voor de musical. 

 MR- en OR-leden die helpen met de voorbereiding van het informele gedeelte van de 
ouderavond van 6 juni. 

 

Agenda juni & juli      
   

 4-6   AED-voorlichting voor groep 5 t/m 8 

 6-6   Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

 6-6   Ouderavond, aanvang 19.30 uur 

 11-6   Schoolfotograaf 

 11-6   OR-vergadering 14.30 uur 

  15-6   Bibliotheek, pasjes mee 

 22-6   Juffen en meesterdag 

 28-6   Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

 29-6   Rapporten mee naar huis 

 2-7 t/m 6- 7  Rapportgesprekken (facultatief), de exacte tijden volgen later      

 6-7   Bibliotheek, alleen boeken inleveren 

 9-7    MR-vergadering, 14.30 uur 

 17-7   Generale repetitie musical 

 18-7   Musical voor kinderen van groep 1 t/m 6 

 18-7   Afscheidsavond groep 8 en musical 

 20-7   Studiedag team, de kinderen zijn vrij, begin van de vakantie 
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 21-7 t/m 3-9  Zomervakantie  

 4-9   Eerste schooldag 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


