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           Juli 2018 
   
 

Meester & Juffendag 
Vrijdag 22 juli hebben we de Meester & Juffendag gevierd. De meester en juffen zijn erg verwend met 
leuke cadeautjes, tekeningen en lieve woorden. De OR had twee erg leuke activiteiten bedacht. De 
kinderen van groep 1, 2 en 3 gingen naar de nieuwe speelplaats naast de Oosterven. Helaas werkte het 
weer in het begin niet mee, maar hier was van te voren al rekening mee gehouden; de kinderen 
konden het eerste uur lekker in de gymzaal gymmen. Dat was wel indrukwekkend, zo’n grote zaal met 
allemaal bijzondere gymtoestellen. Daarna hebben ze nog een klein uurtje lekker buiten bij de 
natuurspeelplaats gespeeld. Groep 4 t/m 8 ging met de bus naar Alkmaar om bij de Hoornse Vaart een 
outdoor adventure te beleven. De kinderen hebben er ontzettend van genoten en waren na anderhalf 
uur met veel moeite naar de limonade en chips te lokken. Eenmaal terug op school was er voor 
iedereen broodjes knakworst gemaakt en ’s middags hebben de kinderen nog leuke dingen met hun 
eigen juf of meester gedaan. Een super geslaagde dag voor iedereen. 
 
Afscheid juf Anneke, juf Inge en juf Titia 

Zoals u weet nemen we aan het einde van het schooljaar afscheid van Anneke en Inge. Ook van juf 
Titia, de muziekleerkracht nemen we afscheid aan het einde van het schooljaar. Juf Titia werkt al ruim 
25 jaar op de Vinckhuysenschool en ook zij gaat volgend schooljaar op een andere school binnen de 
ISOB werken.  
De laatste werkdag van juf Anneke is woensdag 18 juli. De laatste werkdag van juf Inge is donderdag 
19 juli. Op verzoek van Anneke en Inge komt er geen receptie o.i.d. maar natuurlijk krijgt u de 
gelegenheid om op hun laatste werkdag meteen na schooltijd even persoonlijk gedag te zeggen.  
Juf Titia is meestal pas op school als de lessen al zijn begonnen, daardoor zullen veel ouders haar niet 
echt kennen; de kinderen en de leerkrachten nemen op 12 juli afscheid van haar. 
Op dit moment is juf Anneke ziek. Het is onbekend wanneer wij haar terug kunnen verwachten. Als er 
meer duidelijk is, zullen we u dit laten weten. 
 

Privacy wetgeving 
Ook wij hebben op school te maken met de AVG wet. Op onze website hebben we daarom een Privay 
Statement en een Privacy verklaring opgenomen. Deze kunt u vinden onder het tabje Publicaties. 
Mocht u naar aanleiding daarvan vragen hebben, dan horen wij dat graag.  
 

Ouderavond en borrel 
De ouderavond van 6 juni jongstleden is erg goed bezocht. Er is uitleg gegeven over het schoolconcept 
en de werkwijze hiervan in de klassen. Er leefden bij de ouders nog vragen over deze nieuwe vorm en 
deze vragen zijn door de leerkrachten duidelijk beantwoord. Wij vonden het een geslaagde avond en 
zien het volgende schooljaar met vertrouwen tegemoet. De avond is afgesloten met een gezellige 
borrel.  
Mocht u desondanks nog vragen hebben, schroomt u dan alstublieft niet en stap op de directie of de 
leerkrachten af. Wij zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden. 
In de presentatie die gegeven is zijn foto’s opgenomen. Vanwege de AVG-wet mogen wij deze niet 
zonder meer verspreiden, vandaar dat deze nog niet naar u is doorgestuurd. Mocht u de presentatie 
toch willen ontvangen, dan horen wij het graag, dan sturen we u een aangepaste versie. 
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Formatie 
Bijgaand de definitieve formatie voor volgend schooljaar. Tijdens de ouderavond was net bekend 
geworden dat Jessy, die dit jaar haar stage liep voor onderwijsassistente, volgend jaar kan aanblijven 
als onderwijsassistent. Inmiddels ik ook bekend dat de uren van Karen, de intern begeleider, iets 
uitgebreid kunnen worden. Onderstaand het personeelplaatje voor volgend schooljaar. 
 

Groep Ma Di Wo Do Vr 

Ochtend      

1/2/3 Lianne Lianne Lianne Lianne Lianne 

4-5 Irma Irma Irma Lis Lis 

6/7/8 Chris Chris Chris Chris Chris 

Middag 
     

1/2/3/4 Lianne Lianne Lianne Lianne Lianne 

5/6/7/8 Chris Chris Chris Chris Chris 

      

Onderwijs-
assistent 

Jessy Jessy Lis Jessy Jessy 

Intern 
begeleider 

 Karen (om de 
week) 

 Karen  

Adm. Med. Wilma 
(ochtend) 

    

Conciërge    Haaije (om de 
week) 

 

Directie Brigitta 
Irma 
(middag)* 

Brigitta 
Irma (middag)* 

Irma (middag)* Brigitta 
Irma (ochtend) 

Brigitta 

*Vanwege de master-opleiding van Brigitta zal zij ongeveer één dag in de week worden vervangen 
door Irma, deze vervanging is verdeeld over de maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag. Brigitta zal 
de ene week op donderdag afwezig zijn, de andere week op maandagmiddag- en dinsdagochtend.  
 

Avondvierdaagse  
Ook dit jaar liep er weer een groep kinderen en ouders van de Vinckhuysenschool mee met de 
avondvierdaagse. De eerste avond viel uit vanwege onweersbuien maar de andere drie 
avonden viel het weer alles mee. Het was een gezellige groep bij elkaar. Op de laatste avond 
waren er traditiegetrouw de fanfare en de brandweer die alle lopers begeleidden naar het 
eindpunt, alwaar iedereen zijn medaille kreeg uitgereikt. Een aanrader om volgend jaar ook 
mee te doen! 

 
Schoolhandbaltoernooi 
Dit jaar zijn wij derde geworden op het handbaltoernooi voor scholen. De concurrentie was 
moordend, want een aantal goede handbalsters van SV Graftdijk kwam uit voor één van de 
andere scholen. Een derde plaats is daarom zeker iets om trots op te zijn! 
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Starnmeer 375 jaar 
30 juni en 1 juli was het grote feest van 
de Starnmeer. Het was die dagen 
prachtig weer en er was een zeer 
uitgebreid programma waar veel 
energie in gestoken is. De kinderen (en 
ouders) hebben ontzettend genoten. 
Ook hebben ze mooie reclame 
gemaakt voor de Vinckhuysenschool 
d.m.v borden langs de weg.  
 
 
 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019 

Hieronder vindt u het vakantierooster en de extra vrije dagen voor dit jaar (voor zover nu bekend) 
U kunt deze data ook terugvinden op de ouderportaal.  

herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019 

voorjaarsvakantie 18-02-2019 22-02-2019 

Goede Vrijdag & Pasen 19-04-2018 22-04-2018 

meivakantie 23-04-2019 03-05-2019 

hemelvaart 30-05-2019 31-05-2019 

pinksteren 10-06-2019  

zomervakantie 15-07-2019 23-08-2017 

 
U dient uw vakantieplannen af te stemmen op bovenstaand rooster. 
 
Studiedagen en andere vrije dagen: 
Maandag  08-10-2018    studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
Vrijdag    21-12-2018    groep 1 t/m 8 vrij  
Vrijdagmiddag   15-02-2019    groep 1 t/m 8 vrij vanaf 12 uur 
vrijdag    12-07-2019    groep 1 t/m 8 vrij 
In de komende maanden worden er nog studiemiddagen en studiedagen gepland. Zodra de data 
bekend zijn geven wij die aan u door. 
 

Bibliotheeklidmaatschap toekomstige groep 3 
Sinds 2 jaar bezoeken we ongeveer eens in de 3 weken met de kinderen van groep 3 t/m 8 de 
bibliotheek in De Rijp. Het bibliotheek bezoek combineren we met de gymlessen. Op deze 
manier kunnen de kinderen leuke, nieuwe boeken lezen die goed aansluiten bij hun 
leesniveau. Naast het boek dat de kinderen in de bibliotheek lenen, lezen ze natuurlijk ook 
boekjes die we op school hebben. Om bij de bibliotheek te kunnen lenen is het van belang dat 
alle kinderen lid zijn van de bibliotheek. Dit lidmaatschap is gratis, er zijn alleen éénmalig 
inschrijfkosten verschuldigd. We willen u (de ouders van de toekomstige kinderen van groep 
3) verzoeken om uw kind z.s.m. lid te maken van de bibliotheek. Dit kan door naar de 
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volgende website te gaan: www.bibliotheekkennmerwaard.nl en daar bij het kopje lid worden 
uw email adres in te vullen en daarna de volgende pagina in te vullen. De pasjes liggen dan na 
verwerking klaar in de bibliotheek in De Rijp waar u het pasje op kunt halen. Naast boeken 
lenen met de klas kunt u dan natuurlijk ook zelf met uw kind naar De Rijp om boeken te lenen. 
 

VakantieBieb 
Ook dit jaar kunnen uw kinderen en uzelf gratis gebruik maken van de VakantieBieb. Er staan 
deze zomer 60 e-books in de VakantieBieb, waarvan meer dan 30 jeugdtitels. De app is te 
downloaden van 1 juli t/m 31 augustus en is een zomercadeautje van de bibliotheek. Dankzij 
de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige 
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. 
Kinderen van 6 t/m 12 jaar maken bovendien kans op een iPad mini door te laten weten wat 
hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom. Voor nadere informatie kunt u gaan 
naar: www.vakantiebieb.nl 
Veel leesplezier! 
 

Bericht van Jimpy Play 

Vrijdag 6 juli kinderbingo voor het goede doel...een MS vrije wereld 
Door ArenA MoveS. 
 
20 kinderen van de school waren er op afgekomen ...de opbrengst was 
125 euro...super gaaf.  
 
 
 

Wist u dat? 

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

Onze  zijn deze keer voor:  

 Cees, de vader van Rosanne en Kaj voor het brengen en ophalen van de hooibalen voor de 
schoolfoto’s 

 Elsa en Christy voor de hulp bij het bouwen van het decor van de musical 

 Monique, Brenda, Daniella en Chantal voor het organiseren van de Juffen & Meesterdag 

 Mary en Christel voor het schoonmaken van de koffiekamer 

 Christy voor het trainen van ons handbalteam 

 Marjan en Angelique voor het organiseren van de avondvierdaagse 
 

 

Agenda juli &september      
   

 9-7    MR-vergadering, 14.30 uur 

 17-7   Generale repetitie musical 

http://www.bibliotheekkennmerwaard.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
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 18-7,   Musical voor kinderen van groep 1 t/m 6, OR- en MR-leden 

 18-7   Afscheidsavond groep 8 en musical 

 20-7   Studiedag team, de kinderen zijn vrij, begin van de vakantie 

 21-7 t/m 3-9  Zomervakantie  

 3-9   Eerste schooldag 

 7-9   Bibiotheek, pasjes mee 

 12-9 t/m 14 -9  Kamp groep 6, 7 en 8 

 28-9    Bibliotheek, pasjes mee 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


