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          april 2019 
   
 

Welkom 
In april is Djileno bij ons op school gekomen. Djileno is in maart 4 jaar geworden. Wij wensen 
Djileno een fijne tijd toe op de Vinckhuysenschool! 
 

NL Doet 
Er zijn weer heel wat klusjes gedaan in de school tijdens de NL doet dag. We hadden een leuk ploegje 
vrijwilligers die van 10.00 uur tot 14.00 uur hard aan het werk geweest zijn. Dit jaar waren er voor het 
eerst ook vrijwilligers die geen kinderen op school hebben maar zich aangemeld hadden via de NL doet 
site. We waarderen dat erg. We hebben niet veel buitenklussen gedaan; het weer leende zich daar niet 
echt voor. Vrijwilligers bedankt voor de hulp! 
 

Nieuws van de MR 
Tijdens de MR-vergadering van maandag 1 april zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen:  
* Begroting ISOB 
* Karin van de BSO gaat ons helaas verlaten, maar er is goede vervanging gevonden. Hierover later 
meer.  
* Braderie / subsidie schoolplein 
* Schoolgids 2019/2020 
* Promotie school 
* Naschoolse activiteiten 
De notulen staan binnenkort op de website.  
 

Buitenschoolse opvang 
Na de meivakantie stopt Jimpy Play met het verzorgen van de naschoolse opvang. Karin Huizing 
heeft uitbreiding van haar uren bij Ikea en stopt helaas bij ons én Jimpy Play heeft aangegeven te 
willen stoppen met de opvang. Jimpy Play verzorgt de naschoolse opvang 3 mei. Gelukkig hebben 
we in Forte Kinderopvang een nieuwe organisatie gevonden die de naschoolse opvang gaat 
verzorgen. Zij starten meteen na de meivakantie op 6 mei. Er wordt door Forte, gemeente Alkmaar 
en GGD hard aan gewerkt om op 6 mei de vereiste vergunningen binnen te hebben, maar mocht dit 
onverhoopt niet het geval zijn dan zorgt Forte voor een oplossing zodat de naschoolse opvang 
gewaarborgd blijft. 
Als u Karin even gedag wilt zeggen, kan dat op donderdag 18 april meteen na schooltijd. 
 

HIERONDER EEN BERICHTJE VAN KARIN 
 

Beste ouders, leerkrachten & lieve kinderen,  

 

Wat ga ik jullie missen... 

maar omdat BSO Jimpyplay niet genoeg kinderen meer kon opvangen en tegelijker tijd ik 

van mijn tweede werkgever IKEA een aanbod kreeg wat ik echt niet kon weigeren gaan met 

ingang van 30 april helaas onze wegen scheiden.. 
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Ik heb heel veel mooie jaren gehad binnen de Vinckhuysenschool. 

Creatieve, gezellige, leerzame en bij tijden knots gekke activiteiten mogen doen met super 

kids...fijn contact altijd gehad met ouders en leerkrachten.. 

 

Kortom ik ga echt met pijn in het hart de school verlaten maar neem heel veel mooie en 

kostbare herinneringen mee. 

 

Lieve groetjes Karin Huizing 

 

BERICHT VAN FORTE KINDEROPVANG 
BUITENSCHOOLSE OPVANG - INTRODUCTIE FORTE 
KINDEROPVANG   
Zoals u heeft vernomen, heeft de buitenschoolse opvang in 
de Vinckhuysenschool aangegeven per 3 mei a.s te stoppen. 
Jos Panis en directeur Brigitta Hendriks hebben ons benaderd 
om de buitenschoolse opvang vanaf 6 mei te starten. En dat 
gaan we graag doen! We kijken er naar uit om ook de 
kinderen te ontmoeten en opvang aan te bieden.  
 
Forte Kinderopvang is een bekende organisatie in de regio, met veel ervaring met kinderopvang in 
kleine kernen (o.a. Graft-De Rijp, Stompetoren en Grootschermer). Daarnaast werkt Forte op 
andere locaties al nauw samen met ISOB, het schoolbestuur van de Vinckhuysenschool. Daarom zal 
Forte Kinderopvang per 6 mei, aansluitend aan de meivakantie, buitenschoolse opvang gaan 
aanbieden. 
 
Pedagogische medewerker en openingsdagen 
Wellicht heeft u inmiddels vernomen dat Karin, de vaste pedagogisch medewerker, de 
Vinckhuysenschool zal verlaten. De opvang zal vanaf 6 mei a.s. verzorgd worden door een 
pedagogisch medewerker van Forte. We hopen haar nog voor de meivakantie aan de kinderen van 
de huidige BSO voor te kunnen stellen. De BSO is open op maandag en donderdag. Mochten er 
ouders zijn die opvang wensen op andere dagen, dan horen we dit graag.  
 
Wat mag u van ons verwachten? 
Kinderen van 4 tot 12 jaar genieten volop op de BSO door het 
rijke aanbod aan activiteiten, die we afstemmen op de leeftijd 
en belangstelling van uw kind. Spelen en ontspannen gaan 
hierbij hand in hand. Voor of na school, of tijdens de vakantie: 
bij een Forte BSO is altijd iets leuks te doen! 

 
We hebben een uniek aanbod aan workshops en activiteiten die 
we afstemmen op de leeftijd en belangstelling van de kinderen. 
Een aanbod dat prikkelt en inspireert, kinderen hun talenten laat 
ontdekken en ze laat groeien. We prikkelen kinderen om het 
beste uit zichzelf te halen en bereiden hen voor op de toekomst.  
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Schoolgaande kinderen hebben 12 weken per jaar vakantie 
maar als ouder bent u vaak niet in de gelegenheid al deze 
weken vrij te nemen. Vakantieopvang bij onze 
buitenschoolse opvang, met een programma tjokvol leuke 
activiteiten is een ideale oplossing! De hele vakantie lang 
gezellige uitstapjes en coole workshops, zodat de een echt 
vakantiegevoel hebben. Denk daarbij aan uitstapjes naar het 
Zuiderzeemuseum, Sprookjeswonderland en Land van 
Fluwel. Theatervoorstellingen, uitstapjes richting bos, duinen 
en strand maar ook workshops bodyboarden, crossfietsen en 
nog veel meer! Wellicht interessant: u kunt bij Forte ook 
alléén vakantieopvang afnemen!   
 
En verder: 

- Het gemak van het Forte Ouderportaal en de Forte 
app: in beeld wat uw kind bij Forte doet + het gemak 
van 24/7 ruilen en afwezigheid doorgeven. 

- Een doorgaande ontwikkellijn tussen basisschool, opvang en ouders, door intensieve 
samenwerking met de Vinkhuysenschool. 

 
Meer informatie? 
Inmiddels zijn alle ouders van kinderen die gebruik maken van de BSO persoonlijk op de hoogte 
gebracht. Voor vragen met betrekking tot de planning en plaatsing van uw kind(eren), kunt u 
contact opnemen met de klantenservice van Forte Kinderopvang: geopend op werkdagen van 8.30 
uur- 17.00 uur via 0251- 658 058 en via klantenservice@fortekinderopvang.nl. Wij gaan graag met 
u in gesprek over de mogelijkheden. Graag tot ziens bij Forte!  
 

Luizencontrole 
Recentelijk zijn er bij een leerling luizen geconstateerd. Er is een extra controle geweest en alles is 
weer onder controle.  
 

Fancy Fair 

In samenwerking met het Dorpshuis en SV Graftdijk organiseert de OR op zaterdag 15 juni een grote 
fancy fair.  
Tijdens die fancy fair zijn er in- en rond de school allerlei activiteiten voor groot en klein en komt er 
een braderie met marktkramen die worden bemand door lokale ondernemers.   
De exacte tijd en invulling van het programma is nog niet bekend maar noteert u deze dag alvast in uw 
agenda want het wordt dubbel en dwars de moeite waard om langs te komen.  
Met de fancy fair willen we geld ophalen voor het schoolplein. Aangezien we het samen met SV 
Graftdijk organiseren, wordt de opbrenst gedeeld. Zoals we al eerder bericht hebben zijn er ouders 
bezig om een plan te bedenken en uit te werken voor het schoolplein. We willen graag wat nieuwe 
speeltoestellen en daar is veel geld voor nodig. Behalve geld van de opbrengst van de fancy fair wordt 
er ook geprobeerd om subsidie aan te vragen bij diverse instanties. 
De fancy fair belooft echt heel leuke te worden, met o.a. live muziek, een barbecue, een loterij en 
waar s’geit ie.  

mailto:klantenservice@fortekinderopvang.nl
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Mocht u spullen of diensten hebben die u wilt doneren voor de loterij dan wordt dat zeer 
gewaardeerd. U kunt hiervoor contact opnemen met Daniella de Vogel. We houden u op de hoogte. 
Veel informatie zal nog volgen. 
 

Playbackshow 
We hebben ontzettend genoten van alle optredens tijdens de Playbackshow. Het is erg leuk om te zien 
dat er zoveel animo en talent  is onder onze kinderen.  
 

Thema “Hoe kan dat” 
Het thema “Hoe kan dat“  is van start gegaan met een klein toneelstukje van de leerkrachten die 
“Studio Snugger “ naspeelden.  
Er wordt vooral in de middagen aandacht besteed aan het thema. 
Groep 1/2/3/4 weet nu veel van water en waterzuivering. De kinderen experimenteren met magneten, 
zijn een windmolentje aan het maken en doen experimenten met drijven en zinken. In de bovenbouw 
hebben de kinderen zelf een stroomkring gemaakt en zo een lampje laten branden en een ventilator 
laten draaien. Ook hebben ze geprobeerd met een serie schakeling beiden tegelijk te laten werken. 
Maandag 8 en maandag 15 april komt Mieke Rozing op kunstzinnige wijze aan het thema werken met 
de kinderen.  
De afsluiting van het thema is 18 april. U wordt hier nog nader over geïnformeerd. 

 
Schoolplein 
Karien, Kristel en Yvonne zijn, zoals u weet, bezig met plannen om nieuwe speeltoestellen voor het 
schoolplein te realiseren. Dit is een zeer kostbare zaak. Met de fancy fair van 15 juni proberen we hier 
al geld voor op te halen maar dat  zal niet voldoende zijn. Ze proberen daarom via verschillende 
kanalen sponsorgeld binnen te halen. Eén van de manieren is via de Rabobank Clubkas Campagne. De 
Rabobank Alkmaar e.o. stelt geld beschikbaar voor projecten van clubs. In het onderstaande stukje van 
de Rabobank kunt u lezen hoe u voor ons schoolplein kunt stemmen. Alleen als u lid  bent van de 
Rabobank Alkmaar e.o. kan u meedoen. U krijgt hierover van de Rabobank via e-mail of brief bericht. 
Krijgt u hier post over of ziet u deze e-mail voorbijkomen dan hopen we dat u uw stem wilt uit 
brengen.  

Wie kunnen er stemmen? 

Alle leden van Rabobank Alkmaar e.o. kunnen stemmen. Zij ontvangen per post of via e-mail een 

unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van 23 april tot en met 14 mei 2019 brengen zij via een 

online stemmodule hun stem uit op de clubs die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf te 

verdelen stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club mogen worden uitgebracht. 

Let op: alleen leden van Rabobank Alkmaar e.o. mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet 
automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot en met 
1 april 2019 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap vraagt u gemakkelijk en 
snel aan via www.rabobank.nl/particulieren/leden. 

 
Schooltuin  
We willen weer gaan beginnen met een nieuw seizoen voor onze schooltuin. Dit jaar zijn de kinderen 
van groep 5 en 6 aan de beurt om hun eigen groenten te gaan kweken. We zijn daarom hard op zoek 
naar ouder(s) die dit op zich willen nemen. Op het moment hebben we 2 ouders uit groep 8 die af en 
toe in de schooltuin kunnen werken met de kinderen. Zij kunnen echter wel wat hulp van andere 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rabobank.nl%2Fparticulieren%2Fleden&data=02%7C01%7Cirma.mensink%40isobscholen.nl%7C104571b527b4426205fb08d6b354b367%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C636893573780759833&sdata=m2Tz7zzf9C%2Bd%2BdRVvYzGh1bxlNHVo6%2B8t1iP%2B9lAp6U%3D&reserved=0
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ouders gebruiken om de taken te verdelen en ook een groot deel van het oogsten en koken met de 
groentes uit eigen tuin kunnen zij niet op zich nemen omdat dit in het begin van het nieuwe schooljaar 
plaatsvindt en deze ouders dan geen kinderen meer op onze school hebben. 
Vindt u het leuk om (af en toe) te helpen met de schooltuin? Geeft u zich dan op bij juf Irma. Er wordt 
altijd  ’s middags gewerkt in de schooltuin (30-45 min), de dag bepalen we in overleg! 
 

Vandalisme 
Een paar weken geleden hebben een paar jongens een ruit bij de onderbouw ingegooid. Gelukkig was 
snel bekend wie dit gedaan hebben en inmiddels heeft Brigitta samen met de wijkagent een gesprek 
gehad met de ouders en de kinderen. Er zijn afspraken gemaakt over het vergoeden van de schade en 
passende maatregelen voor de kinderen.  
 

Actie voor Afrika  
Groep 6/7/8 is eind maart spontaan in actie gekomen voor de mensen in Zuid-Oost Afrika. Het 
onderwerp van de nieuwsbegriples was de cycloon Idai, die grote schade heeft aangericht in Zuid-Oost 
Afrika. De bedoeling was dat de kinderen op papier een samenvatting zouden maken van de inhoud 
van deze les. In de tekst stond ook dat het Rode Kruis een inzamelingsactie was begonnen en dat er 
geld gestort kon worden op giro 7244. In de klas ontstond spontaan het idee om ook geld in te gaan 
zamelen. De kinderen maakten een flyer met daarop de belangrijkste informatie over de cycloon (en 
maakten op die manier een prachtige samenvatting!) en zijn geld in gaan zamelen. Na een week stond 
de teller op € 362, 93. Dit bedrag is overgemaakt naar giro 7244. We hebben inmiddels via Twitter een 
bedankje van het Rode Kruis ontvangen. Wat een kanjers hebben wij op school! 
 

 
 

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. 
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 Kooklessen. De start is na de meivakantie en het zal gaan plaatsvinden op de volgende 
donderdagen van 14.15 tot 15.30 uur: 9 mei, 16 mei, 23 mei, 13 juni en 20 juni (eerder 
werd gesproken over maandagen).  12 kinderen hebben zich aangemeld: Lindsey, Sam, 
Loek, Railey, Lorelay ,Sophie, Nienke, Zus, Dirkje, Rosanne, Ana en Robin.  De kooklessen 
zijn volgeboekt.  Kosten € 10. 

 Sport en spel. De kooklessen waren toch niet de laatste activiteit, we hadden nog wat geld 
in de pot en organiseren daarom ook nog sport en spellessen voor kinderen vanaf groep 4. 
Deze activiteit is ook erg geschikt voor jongens!! Tot nu toe hebben zich 7 kinderen 
opgegeven, te weten: Chris Hoefsloot, Robin, Simeon, Hijk, Lorelay Railey en Lindsey. Er is 
plaats voor 12 kinderen, de kosten voor de 5 lessen bedragen € 10,-. 
De sportlessen worden gegeven door Rocky Hudson op de volgende data: 27 mei, 3 juni, 17 
juni, 24 juni en 1 juli 

De naschoolse activiteiten zijn een groot succes, de kinderen zijn erg enthousiast en de mensen die 
de activiteiten verzorgen hebben er ook erg veel plezier in. Voor volgend jaar gaan we weer 
subsidie aanvragen en als die toegekend wordt gaan we weer allerlei leuke activiteiten organiseren. 
 

Wist u dat…  
 Alle kinderen die meegedaan hebben met de playbackshow een oorkonde hebben ontvangen 

en dat we van plan zijn om het volgend jaar weer te organiseren? 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 De vrijwilligers die geholpen hebben bij NL doet 

 De ouders en opa’s en oma’s die pannenkoeken gebakken hebben voor de 
pannenkoekendag. Op het laatste moment kwamen we wat bakkers tekort maar waren er 
toch nog mensen die ons te hulp schoten  

 De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 die meegedaan hebben aan de actie voor Afrika 
 

Agenda april & mei    
 

 8-4   Mieke Rozing op school voor creatieve activiteiten 

 9-4   workshop durftaining musical groep 7/8 

 12-4   Koningsspelen in de Rijp voor alle groepen 

 15-4   Mieke Rozing op school voor creatieve activiteiten 

 16/17- 4  IEP eindtoets voor groep 8 

 18-4   Afsluiting thema 

 18-4   Paasontbijt en paaseieren zoeken 

 19-4   Start “mei”vakantie 

 6-5   Eerste schooldag na de vakantie 

 9-5   Start naschoolse activiteit “ Kookschool” 

 8-5   Meester & juffendag 

 10-5   Bibliotheek, pasjes mee 

 14 t/m 17- 5  avondvierdaagse de Rijp 

 15- 5   Open kanjerles groep 1/2 en 5/6, aanvang 13.15 uur 

 20-5 t/m 7-6  Cito weken 
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 21-5   Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

 22-5   Open kanjerles  groep 3/4 en 7/8, aanvang 13.15 uur 

 27-5   Start naschoolse activiteit: Sportlessen 

 30/31-5   Hemelvaart, geen school 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


