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         November 2018 
   

Een berichtje van Karin van de naschoolse opvang 
 

 
Heeft u opvang na school of tijdens de vakantie/studiedagen nodig ? 

Dan is BSO JimpyPlay misschien wel de oplossing voor u. 
We maken contracten op maat dus voor bijna iedere wens is er wel een oplossing. 

OPENINGSTIJDEN : 
Maandag ; 13.45 tot 18.30 
Dinsdag : 13.45 tot 18.30 

Woensdag : 13.45 tot 18.30 
Donderdag : 13.45 tot 18.30 

Vakantie en studie dagen : 8.30 tot 18.30 of 12.00 tot 18.30 
Heeft u vragen of opmerkingen loop gewoon even binnen of stuur een berichtje naar 

khuizing@live.nl 
 

Oudergesprekken 
Binnenkort zijn alweer de eerste oudergesprekken. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we hoe de 
eerste weken van dit schooljaar verlopen zijn, met name de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt 
hierbij besproken, maar ook de cognitieve ontwikkeling kan aan bod komen. We willen tijdens deze 
eerste gespreksronde graag een gesprek met alle ouders. Als gezamelijke middag/avond hebben we 
dit jaar dinsdag 13 november. Sommige leerkrachten hebben ook op andere dagen gesprekken 
gepland. Mocht u op de geplande tijden echt niet kunnen dan verzoeken wij u om een andere afspraak 
met de leekracht te maken. 
In februari vindt de tweede gespreksronde plaats. Uw kind krijgt dan zijn eerste rapport en dat 
bespreken we met u. De laatste gesprekken in juni zijn facultatief. We nodigen dan niet alle ouders uit; 
wordt u niet uitgenodigd en wilt u dan toch een gesprek dan kunt u dat t.z.t. zelf aangeven. 
 

Rectificatie! 
In het eerste Vincketouwtje van dit jaar heeft een schema gestaan met de studiedagen en het vakantie 
rooster. Hierin is een fout geslopen. Donderag 7 februari is een hele studiedag i.p.v een 
studiemiddag. 
 

Nieuw speeltoestel op het schoolplein? 
Karien, Kristel en Yvonne, de moeders van Fleur, Thijn en Thijs hebben afgelopen maand meegedaan 
aan een actie van de gemeente Álkmaar. De gemeente Alkmaar stelde geld beschikbaar voor “de dag 
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van het bewonersinitiatief”. Ideeën om een wijk of dorp mooier en/of gezelliger te maken konden 
worden ingediend. Karien, Kristel en Yvonne hebben het idee ingediend om een nieuw speeltoestel op 
het schoolplein te plaatsen. Helaas is het idee niet met een geldprijs gehonoreerd maar ze hebben wel 
goede tips gekregen over hoe ze dit plan op een andere wijze mogelijk kunnen realiseren. De komende 
tijd gaan ze hier verder mee aan de slag. We houden u op de hoogte. 
 

Naschoolse activiteiten 
De naschoolse activiteiten zijn van start gegaan!  

 Er is erg veel animo voor het (vinger)haken. 
 9 kinderen zijn gestart met het haken.  

 Het vingerhaken is nu als aparte activiteit beschikbaar en wordt 3 keer gegeven in januari 
2019. Dit is een activiteit voor kinderen in de onderbouw. Hier hebben zich al 4 kinderen voor 
opgegeven, maar daar mogen er eventueel nog een paar bij (8, 15 en 22 januari). Kosten € 6,- 

 In februari starten we met breien. Hiervoor hebben we Krista Evenblij, een enthousiaste 
dorpsgenoot, bereid gevonden om de kinderen te leren breien. De voorlopige data voor het 
breien zijn: 5-2, 12-2, 26-2, 5-3 en 12-3. Hier kunnen maximaal 10 kinderen aan mee doen. 
Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. U kunt uw kind hier alvast voor 
opgeven maar de oproep wordt in de komende maanden nog wel herhaald en opgeven kan 
later ook nog. Kosten € 10,- 

 Rekenbootcamp: tafels 6, 7 en 8. De tafels worden met allerlei verschillende spelletjes en 
bewegingen geoefend. Deze bootcamp is met name geschikt voor de kinderen van groep 5 t/m 
8. De rekenbootcamp wordt gegeven op 22 november van 14.15 uur tot 16.15 uur. De kosten 
zijn € 5,-. Hier kunt u uw kind nog voor opgeven. 

 Rekenbootcamp: tafels van 2, 3 en 4. Op zeer speelse wijze worden de tafels van 2, 3 en 4 
geoefend. Er wordt gewerkt met allerlei materialen en de kinderen zijn actief in beweging. 
Deze bootcamp is met name geschikt voor kinderen van groep 4 en 5 en wordt aangeboden in 
maart 2019. Nadere informatie volgt t.z.t. 

 Culturele of sportactiviteit (nog nader in te vullen in het voorjaar van 2019) 

 

SchoolApp 
Soms horen we dat er problemen zijn met het ouderportaal of de SchoolApp, maar niet altijd bereiken 
deze berichten ons op school. Hieronder wat tips waarmee de meeste problemen verholpen zouden 
moeten zijn. 

 Zorg dat de SchoolApp altijd up-to-date is. Zo nu en dan wordt deze geüpdated. We krijgen 
hiervan geen melding. Als u automatisch updaten aanzet op uw telefoon, heeft u altijd de 
laatste versie. 

 In de SchoolApp hoeft u alleen de school toe te voegen (www.vhschool.nl) en te activeren, 
vervolgens logt u in met (exact) dezelfde gegevens (mailadres en wachtwoord) dat u gebruikt 
om in te loggen in het Ouderportaal via de website van de school (let op gebruik van 
hoofdletters, de app is hoofdlettergevoelig). Het is niet nodig om leescodes e.d. in te vullen. 

 Om pushberichten van de SchoolApp op uw telefoon te ontvangen, moet u bij de instellingen 
op uw telefoon toestemming geven. Dat doet u door op uw Android-telefoon naar de 
instellingen te gaan, vervolgens naar Applicatiebeheer en dan naar naar de SchoolApp. Bij 
Iphone gaat u via Instellingen naar de lijst met apps en selecteert de SchoolApp. Daar kunt u 
aangeven of u automatisch updates wilt laten uitvoeren en of u pushberichten/meldingen wilt 
ontvangen.  

http://www.vhschool.nl/
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Ondervindt u nog problemen met de app of het ouderportaal, loop dan even binnen bij Wilma 
(maandagochtend) of bij Brigitta.  
 

Bericht van de MR 
Tijdens de MR vergadering van maandag 1 oktober zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen: 

 De Kick-off van het waterproject na de kerstvakantie. Nadere informatie hierover krijgt u in het 
volgende Vincketouwtje 

 Het herschreven luizenprotocol 

 Promotiemogelijkheden van de VHS 

 De folder van het dorpshuis. De folder is te zien op Facebook (vrienden van de 
Vinckhuysenschool) en wordt binnenkort geplaatst op de website van de school. 

 Stand van zaken “playing for succes”  (betreft bovenbouw) 

 Ervaringen van de leerkrachten na de eerste weken met het nieuwe schoolsysteem 
De notulen van de MR vergadering worden, nadat ze in de eerstvolgende MR vergadering zijn 
goedgekeurd, geplaatst op de website. 
 

Intocht Sinterklaaas in de Graftdijken 
Ook dit jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan de Graftdijken. Op zondag 18 november komt hij met 
de boot aan in het kanaal ter hoogte van onze school. Wees op tijd: verzamelen vanaf 14.45 uur. 
Daarna gaan de kinderen en hun ouders in optocht achter de Sint en zijn Pieten aan naar de kerk in 
West-Graftdijk voor leuke acticviteiten en een foto met Sinterklaas. 

 

Wist u dat… 
 U nu ook oude, maar bruikbare kleding bij school kunt inleveren? Sinds vorige week staat er 

een grote inzamelbak op het schoolplein waar u uw zakken met kleding in kunt deponeren. De 
bak staat er het hele schooljaar, dus u kunt altijd uw oude kleding hierin deponeren. Als de bak 
vol zit, kunt u dit aan de school laten weten, dan zorgen wij dat deze geleegd wordt. De 
opbrengst van de inzameling komt ten goede van de school.  
Wilt u ook buren, vrienden en familieleden attent maken op deze kledingbak? Zo dragen wij 
samen bij aan een duurzame maatschappij. 

 

Onze  zijn deze keer voor:  

 De moeder van juf Lianne, Irma van Adrighem,  die de kinderen leert haken. Ze doet dit als 
vrijwilligster! 

 Karien, Kristel en Yvonne die zich inzetten om subsidies te vergaren voor een nieuw 
speeltoestel op het schoolplein  

 

Agenda november & december     
    

 2-11   Bibliotheek, pasjes mee 

 5-11 t/m 14-11  Oudergesprekken 

 8-11   Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
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 16-11 t/m 23-11 Mediamasters groep 6/7 en 8 

 22-11   Rekenbootcamp, tafels van 6, 7 en 8. 14.15 uur-16.15 uur 

 23-11   Bibliotheek, pasjes mee 

 26-11   MR vergadering, 14.30 uur 

 4-12   Sinterklaasfeest bij ons op school 

 14-12   Bibliotheek, alleen inleveren 

 19-12   Kerstdiner 

 21-12   Kinderen vrij, start kerstvakantie 
 

 7-1-2019  Eerste schooldag in het nieuwe jaar 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


