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        September 2018 
   
 

Welkom 
Na een prachtige zomervakantie, met ook in Nederland tropische temperaturen, zijn wij blij om 
maandag weer onze deuren te openen. In de laatste week voor de vakantie hebben wij de 
voorbereidingen getroffen om maandag te beginnen met de nieuwe indeling van de groepen en 
lokalen. We hopen dat jullie ook genoten hebben van een welverdiende vakantie en zin hebben om 
weer te beginnen. 
Maandag 3 september om 8.20 uur doen wij de deuren weer voor jullie open. Tot dan! 
 
We verwelkomen ook een nieuwe leerling, Floortje begint in groep 1. Welkom, Floortje, we wensen je 
een mooie schooltijd toe. 
 

Kermisactiviteit 
Eind september is het weer kermis in West-Graftdijk en zoals elk jaar organiseert het kermiscomité 
weer een leuke activiteit voor de kinderen op school. Dit jaar is dat donderdagmiddag 27 september. 
Wat er georganiseerd wordt verklappen we natuurlijk nog niet maar voor deze activiteit is het wel  
handig om uw kind kleiding aan te doen die vies mag worden. Een oud overhemd, die de kleding 
beschermd, is ook goed. 
We kunnen die middag ook wel ouderhulp gebruiken (ongeveer 5 ouders). Vindt u het leuk om te 
helpen, meldt u zich dan aan bij de leerkracht van uw groep. 
 

Schoolreisje 
We gaan dit jaar op donderdag 13 september op schoolreisje met groep 1 t/m 5. We hebben twee  
uitjes bedacht die voor alle kinderen erg leuk zijn om te doen. We vertrekken die dag rond 9.00 - 9.15 
uur met de bus en zullen rond 15.45 weer terug zijn op school. Naast de leerkrachten zoeken we 
ouders die mee willen gaan om een klein groepje leerlingen te begeleiden. U kunt zich hiervoor ook 
opgeven bij de leekracht van uw kind. Mocht er teveel animo zijn dan maakt de leerkracht een keuze. 
 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019 

Hieronder vindt u het vakantierooster en de extra vrije dagen voor dit jaar. 
Vanaf volgende week kunt u deze data ook terugvinden op het 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. 
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Studiedagen en andere vrije dagen: 
Maandag 08-10-2018 studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 
Donderdag 8-11-2018 studiemiddag, groep 1 t/m 8 12.00 uur vrij 
Vrijdag   21-12-2018 groep 1 t/m 8 vrij  
Donderdag 7-2-2019 studiemiddag, groep 1 t/m 8 12.00 uur vrij 
Vrijdagmiddag  15-02-2019 groep 1 t/m 8 12.00 uur vrij 
Maandag 25-3-2019 studiemiddag, groep 1 t/m 8 12.00 uur vrij 
Dinsdag  21-5-2019 studiemiddag, groep 1 t/m 8 12.00 uur vrij 
Donderdag 6-6-2019 studiemiddag, groep 1 t/m 8 12.00 uur vrij 
Woensdag 3-7-2019 studiemiddag, groep 1 t/m 8 12.00 uur vrij 
vrijdag   12-07-2019 groep 1 t/m 8 vrij 
 

Bibliotheeklidmaatschap 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 
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. 
 

Klassenavond en ouderavond 
Op donderdag 6 september is de jaarlijkse klassenavond en de jaarvergadering van de OR en 
de MR waar we u van harte voor uitnodigen.  
Tijdens de klassenavond is er gelegenheid tot wederzijdse kennismaking, de leerkrachten 
vertellen natuurlijk over het reilen en zeilen in de groep. De MR en de OR vertellen waarmee 
zij gedurende het schooljaar de school ondersteunen. Tevens worden de (eventuele) nieuwe 
OR en MR-leden aan u voorgesteld. 
 
19.30 – 20.25 uur       klassenavond groep gr. 4/5 + 6/7/8  
20.30 – 21.00 uur       jaarvergadering OR/MR 
21.05 – 22.00 uur       klassenavond groep 1/2/3 
 
Wij hopen u allen te zien. 

 

Wist u dat… 

 als u met de auto komt, we graag willen dat u op de parkeerplaats parkeert. Hierdoor 
kunnen ook de fietsende kinderen en de kinderen die met het bootje komen op veilige 
wijze op school komen. 

 nog dat we vanaf dit schooljaar 5 dagen in de week groente/fruit eten in de kleine pauze? 

http://www.bibliotheekkennmerwaard.nl/
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 om 8.30 uur de lessen beginnen. We willen de ouders van groep 1-2-3 dan ook vragen 
om bij de eerste bel (om 8.25) afscheid te nemen van uw kind, zodat we met de tweede 
bel (om 8.30 uur) ook echt kunnen beginnen. Vanaf groep 4 nemen de kinderen bij de 
klassendeur afscheid van hun ouders.  

 De deuren onder schooltijd dicht zijn. De ingang bij het speellokaal en de voordeur (aan 
de dijkzijde) hebben een bel. Dus als u voor een dichte deur staat, kunt u altijd 
aanbellen, dan doen we de deur voor u open.  

 Wij graag gezonde traktaties zien. Voor tips kunt u kijken op www.gezondtrakteren.nl.  
 U uw kind kunt opgeven voor schoolmelk bij Campina: www.schoolmelk.nl. Ook als u 

dagen wilt wijzigen i.v.m. de nieuwe schooltijden, kunt u dat bij Campina opgeven. Het 
duurt een paar weken voordat het verwerkt is bij Campina. Houdt u hier dus rekening 
mee. Ook goed om te weten en te onthouden: na een vakantie (van minimaal een 
week) is er op de maandag en dinsdag geen schoolmelk. Geeft u dan zelf iets mee? 

 Alle kinderen zijn verplaatst naar hun nieuwe groep in het Ouderportaal en de 
schoolapp. Als u uw wachtwoord voor het ouderportaal niet meer weet, kunt u met 
“wachtwoord vergeten” een nieuw wachtwoord aanvragen. 

 De schoolgids 2018-2019 op de website staat? Wilt u liever een papieren exemplaar, 
dan kunt u dat aangeven per mail of bij de leerkracht van uw kind.  

 Wij graag op tijd willen beginnen. We willen dan ook dat alle kinderen om 8.30 uur in 
de klas zitten zodat we kunnen beginnen met de lesdag. Ouders nemen bij de 
klassendeur afscheid van hun kinderen. 

 Het Vincketouwtje maandelijks in de eerste week van de nieuwe maand verschijnt.  
 

 

Onze  zijn deze keer voor:  

 Het team dat de afgelopen week hard gewerkt heeft om alles weer in orde te maken voor 
het komende schooljaar. 

 De kinderen en ouders die maandag weer op tijd op moeten om op tijd op school te zijn. 

 De OR en MR die zich ook dit schooljaar weer voor onze leerlingen zal inzetten bij de 
organisatie van diverse activiteiten, meedenken met het team en ondersteunen waar 
nodig. 

 

Agenda september & oktober      
    

 3-9   Eerste schooldag 

 6-9   Klassenavond en jaarvergadering OR en MR 

 7-9   Bibiotheek, pasjes mee 

 10-9   13.15 – 13.45 uur: open kanjerles, ouders zijn welkom 

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

 13-9   Schoolreisje groep 1 t/m 5 

 27-9   Kermisactiviteit vanaf 12.00 uur 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.schoolmelk.nl/
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 28-9    Bibliotheek, pasjes mee 

 3 t/m 14-10  Kinderboekenweek 

 8-10   Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij / Alkmaars Ontzet 

 19-10   Bibliotheek, alleen inleveren 

 22 t/m 26-10  Herfstvakantie 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


