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         December 2018 
   

Insectenhotel 
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben samen met Brigitte en Femke (een collega van Brigitte) een 
insectenhotel gemaakt. In de herfstvakantie hebben Brigitte en Femke het “skelet” van het hotel 
geplaatst. Na de vakantie hebben alle kinderen in houten kistjes allerlei takjes, dennenappels, riet, 
dakpannen en ander (meest) natuurlijk materiaal bevestigd. Deze kistjes zijn in het skelet gemonteerd 
en hiermee was het hotel een feit. Het hotel is gevestigd bij het schoolplein, achter het hek in de buurt 
van de wilgentunnel. De eerste hotelgasten zijn reeds gesignaleerd, als u het hotel bekijkt snapt u dat 
meteen, wie zou hier nu niet willen overnachten. 

 

 
Open Kanjerlessen 
In januari staan er weer kanjerlessen gepland waar u als ouder bij kunt komen kijken. We hebben de 
lessen verdeeld over 2 donderdagen. 
 

Kick-off Drinkwaterproject 
Op 8 januari is de kick-off van het Drinkwaterproject JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) van de 
gemeente Alkmaar. Met dit drinkwaterproject willen wij kinderen stimuleren vaker te kiezen voor 
water in plaats van gezoete drankjes. Daarvoor stimuleren we het waterdrinken in de pauzes op 
school. Om dat makkelijk te maken krijgen alle kinderen bij de kick-off een bidon die ze kunnen 
versieren. Voor de kerstvakantie krijgt u een brief met meer informatie over het Drinkwaterproject. 
 

Vragenuurtje 
Het is vorig jaar goed bevallen om tijdens de vragenuurtjes uw mening te horen, daarom zijn in 
januari opnieuw vragenuurtjes gepland. We draaien nu een half jaar met ons onderwijssysteem en 
we zijn heel benieuwd naar uw ervaringen, tips en tops. Ook zouden we graag met u gesprek gaan 
over de rapporten en de rapportgesprekken. Wat bevalt u, wat bevalt u niet? Heeft u op dit gebied 
ook tips en tops voor ons? Wij horen dat graag, zo kunnen wij ons blijven verbeteren!  
De vragenuurtjes zijn op: 
Vrijdag 11-1, om 8.30 uur 
Maandag 14-1, om 8.30 uur 
Donderdag 17-1, om 13.15 uur 
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MR 
Tijdens de MRvergadering van 26 november zijn de volgende onderwerpen besproken: 
Project JOGG (stimuleren waterdrinken) start dinsdag 8 januari 
Kerstviering op school 
Privacywetgeving 
Scholingsochtend ISOB directeuren over omgaan met klachten van ouders 
Subsidie speeltoestel 
Kwaliteitsmonitor 
Stand van zaken van ons nieuwe onderwijs 
Promotie activiteiten Vinckhuysenschool 
 

NL Doet 
Een datum om te noteren: op zaterdag 16 maart 2019 doet onze school weer mee met NL Doet 
(tijd moet nog nader bepaald worden). De maximale subsidie van € 400,- van het Oranjefonds is 
reeds toegezegd! Wij zijn alweer een lijst aan het aanleggen met klusjes die gedaan moeten 
worden, maar waarvoor gedurende het jaar de tijd ontbreekt. We hopen dat velen zich t.z.t. weer 
zullen opgeven en meedoen. Hierover later meer.  

 

Parkeerplaats 
Sinds een aantal weken verbiedt Europarcs een groot deel van zijn gasten om op het park te 
parkeren. Het gevolg is dat de gasten parkeren in de straten van Oost- en West-Graftdijk, maar ook 
op de parkeerplaats van onze school. Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen 
kunnen hier hinder van ondervinden. De bewoners van de Graftdijken hebben zich verenigd en zijn 
in gesprek met de gemeente over dit probleem. We hopen dat de gemeente spoedig zal 
handhaven. Volgens het bestemmingsplan dient Europarcs nl. zijn eigen gasten op eigen terrein te 

laten parkeren. Ook de school en ISOB hebben bij de gemeente aangeklopt om dit probleem op te 
lossen. 
 

CITO weken 
Maandag 14 januari starten we met de half jaarlijkse CITO toetsen. Gedurende 3 weken gaan we vanaf 
groep 3 de vorderingen testen op het gebied van rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend 
lezen.  
 

Naschoolse activiteiten 

In elk Vincketouwtje geven we informatie over de naschoolse activiteiten. De informatie wordt elke 
keer up-to date gehouden. Leest u het dus vooral goed door. 

 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 5 kinderen voor 
opgegeven, maar daar mogen er nog een paar bij (8, 15 en 22 januari). Ook kinderen van de 
bovenbouw die (nog) een paar keer willen haken mogen zich opgeven. Maximaal kunnen hier 
8 kinderen aan mee doen. Onze vrijwilligster, Irma van Adrighem, de moeder van juf Lianne, 
gaat de lessen weer geven. 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 
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opgeven maar de oproep wordt in de komende maanden nog wel herhaald en opgeven kan 
later ook nog. Tot nu toe hebben zich 3 kinderen officieel bij juf Irma aangemeld. Als u twijfelt 
of uw kind aangemeld is, geeft u het dan nogmaals door aan juf Irma. Kosten € 10,- 

 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 

 Kooklessen. De laatste activiteit is bekend: het worden kooklessen. Het duurt nog even voor 
we daar mee beginnen, de start is na de meivakantie en het zal gaan plaatsvinden op 
maandagen. Nadere informatie volgt. 

 

Bericht van de MR  
https://www.vhschool.nl/index.php?section=29&page=237 
Via bovenstaande link komt u bij de flyer van het dorpshuis. Daarin vindt u informatie over het gebruik 
van het dorpshuis voor vergaderingen, feestjes enz. 
 

Wist u dat… 
 U nu ook oude, maar bruikbare kleding bij school kunt inleveren? Sinds vorige maand 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:  

 Brigitte Jongens en Femke voor het, samen met de kinderen van groep 6,7 en 8, maken 
van een insectenhotel. 

 De ouders en Karin van de BSO die de aula en het podium in Sinterklaas sfeer gebracht 
hebben. 

 Daniella en Brenda Deelstra voor het schilderen van een krijtverfmuur in de aula. 

 
Agenda december & januari     
    

 14-12   Bibliotheek, alleen inleveren 

 19-12   Kerstdiner, er komt een apart Kerst Vincketouwtje 

 21-12   Kinderen vrij, start kerstvakantie 

 7-1-2019  Eerste schooldag in het nieuwe jaar 

 8-1   Kick-off Drinkwaterproject 

 8-1   Start naschoolse activiteit: (vinger)haken 

 11-1   Bibliotheek, pasjes mee 

 11-1, 8.30 uur  Vragenuurtje 

 14-1, 8.30 uur  Vragenuurtje 

https://www.vhschool.nl/index.php?section=29&page=237
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 14-1 t/m 1-2  Cito weken 

 15-1, 13.15 uur  Vragenuurtje 

  17-1   Open kanjerles groep 1/2 en 5/6, ouders zijn welkom vanaf 13.15 uur 

 24-1   Open kanjerles groep 3/4 en 7/8, ouders zijn welkom vanaf 13.15 uur 

 25-1   Voorleesdagen, groep 1/2 gaat op bezoek bij de peuters 

 1-2   Bibliotheek, pasjes mee 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


