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         December 2019 

  

 
Nieuwe leerlingen 
River is inmiddels ook 4 jaar geworden en komt binnenkort gezellig bij ons op school. Heel 
veel plezier op de Vinckhuysenschool, River! 
 
Wilma 
Zoals u in een eerder Vincketouwtje heeft kunnen lezen was onze administratief 
medewerkster, Wilma Visser, ernstig ziek. Inmiddels is Wilma geopereerd en heeft ze 
diverse chemokuren ondergaan en heeft ze van de artsen te horen gekregen dat het 
resultaat hiervan optimaal is. De behandeling is afgerond. Wilma was de afgelopen periode 
minder aanwezig en zal haar werkzaamheden weer zoveel als mogelijk oppakken. Ze zal de 
komende tijd nog moeten aansterken, maar we zijn ontzettend blij voor Wilma dat de 
behandeling zo’n goed resultaat heeft gehad. 
 
Vervanging bij ziekte 
Vorige week was juf Irma een paar dagen ziek.We hebben geporbeerd om een invaller te 
zoeken, maar dat is niet gelukt.  We hebben het deze keer op kunnen lossen doordat 
Brigitta ’s morgens voor de kleine pauze de instructies van de lessen heeft gegeven. Zij is 
hiervoor op donderdag extra voor naar school gekomen. Na de kleine pauze hebben Chris 
en Lianne de klas opgevangen en hebben de kinderen bij hen hun werk gemaakt. De 
opvang van een zieke medewerker is deze keer gelukkig goed gelukt, maar het vraagt extra 
inzet van alle overige leerkrachten en de kinderen. We kunnen niet garanderen dat dit in 
de toekomst ook gaat lukken. Zeker als een leerkracht onverhoopt wat langer ziek is, is de 
kans groot dat we klassen naar huis moeten sturen. We gaan van het positieve uit en 
hopen dat wij geen last krijgen van een eventuele griepgolf. 
 
Extra inkomsten van ingezamelde kleding en sponsorkliks 
Er is afgelopen periode 189 kilo kleding opgehaald, we waarderen het zeer dat ouders 
regelmatig hun oude kleding in de kleding container deponeren. Blijft u dat vooral doenen 
geeft het door aan familie, vrienden en buren. Het gaat om kleine bedragen die de school 
hiermee “verdiend”, maar we steunen er ook de Stichting Simavi mee en het mileu! 
 
Ook willen we u met de kerstdagen voor de deur nogmaals attenderen dat wij onze school 
aangemeld hebben bij Sponsorkliks. Wilt u de school ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan 
voor dat u voortaan uw online aankopen doet via de SponsorKliks pagina van onze school. 
Voor u een kleine moeite, voor onze school directe inkomsten.  
Hoe werkt het? Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die 
via SponsorKliks.com gedaan wordt. Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of 
u gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. Alleen in het 
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laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert de school hier direct van! U 
kunt via onze website de Sponsorkliks pagina bereiken: 
https://www.vhschool.nl/index.php?section=11&page=89 
 
Opbrengst kinderpostzegels 

 Kinderpostzegelactie 
 

 
 
 
OBS Vinckhuysenschool in West-Graftdijk 
De leerlingen van 6/7/8 hebben meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. 
Daarnaast hebben we met de Vinckhuysenschool  €	1.534,00 opgehaald. 
En met alle scholen in totaal € 9,4 miljoen! 
Voor kinderen in arme landen te helpen. We hopen allemaal dat het genoeg  
is om alle kinderen te helpen. We doen het graag nog een keer! 
Groetjes Robin en Ilse. 

Dicht bij ieder kind  
 
Schoolplein 
Op 15 november was het dan eindelijk zover: De opening van ons prachtige nieuwe 
schoolplein. Het was een geslaagde en erg gezellige middag. De kinderen zijn erg blij met 
de nieuwe speeltoestellen en maken er met veel plezier gebruik van.  
 

  
 
Staking 
Wellicht heeft u via de media al vernomen dat er een nieuwe stakingsronde aangekondigd 
is, er is nog steeds geen akkoord bereikt over de werkdruk en de salarissen. Ook de CAO 
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onderhandelingen zijn afgebroken. 30 en 31 januari zijn ditmaal de dagen dat er een 
landelijke staking is. We hebben als team nog niet besloten wat wij deze dagen gaan doen. 
Zodra we hier meer over weten laten we het u weten.  
 
Naschoolse activiteiten 
In elk Vincketouwtje houden we u op de hoogte van de activiteiten die er na school 
georganiseerd worden. De informatie wordt elke maand up-to-date gehouden. 
We hebben een nieuwe activiteit ingepland: 
   

• Vingerhaakcursus. Op dinsdag 4 februari, 11 februari en 25 februari is er weer 
vingerhaken voor de kinderen in de onderbouw( groep 1 t/m 4). Het vingerhaken 
wordt gegeven door Irma van Adrighem en er kunnen maximaal 6 kinderen aan mee 
doe. De eigen bijdrage hiervoor is € 6,-. Opgeven kan bij juf Lianne of juf Irma. 

 
Verder is er een activiteit die later in het jaar georganiseerd wordt maar waar we nog geen 
definitieve data voor weten: 

• Voor groep 5 t/m 8 hebben we voor april/mei/juni 2020 de workshop Energykidz of 
Elektronicakidz 1 aangevraagd (Energykidz: het maken van een functionele 
windmolen is de basis van deze workshop. Varianten zijn mogelijk, denk aan: 
zonneoven, stirlingmotor stoelen met zonnecellen e.d. Elektronicakidz 1: De kinderen 
gaan zelf een elektronica werkstuk/apparaat maken, ze leren basis elekrtonica, 
stroom, spanning, solderen, etsen enz.). Maximaal kunnen hier 10 kinderen aan 
deelnemen. We hebben hiervan nog geen definitieve bevestiging ontvangen.  

 
De aanmelding voor de workshops van Artiance gaat anders verlopen (via de website 
StadskidsAlkmaar.nl). Op deze website kunt u, als u een account heeft aangemaakt, uw kind 
opgeven voor de door ons aangemelde activiteit(en) maar óók voor naschoolse activiteiten op 
andere scholen. Een instructiefilmpje over hoe dit in zijn werk gaat is te vinden op 
www.stadskidsalkmaar.nl ,  de website van StadskidsAlkmaar en op youtube 
https://youtu.be/DtEy5UMG4iI  (stadskidsalkmaar handleiding ouders 2).  
De activiteiten worden door stadskidsalkmaar ook op facebook geplaatst 
https://www.facebook.com/stadskidsalkmaar/ . 
 
Op dit moment is er geen activiteit door ons aangemeld, wel zijn er allerlei andere scholen 
met leuke workshops waar uw kind ook aan mee mag doen. 
 
Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen met de (gratis) Alkmaarpas, 
die ouders kunnen aanvragen, de eigen bijdrage vergoed krijgen. Informatie hierover kunt u 
krijgen bij juf Irma. 
 
Wist u dat…  

• De kinderen erg genieten van de schooljudolessen. 
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Onze  zijn deze keer voor:  
• Pascal, de vader van Joey, voor het timmeren van een mooie stal voor Ozosnel.  
• De ouders die geholpen hebben met het maken van de cupcakes voor de opening 

van het schoolplein. 
• De ouders die geholpen hebben met het versieren voor Sinterklaas en met de dag 

zelf. 
• De sponsor van de versgebakken pepernoten, ze waren heerlijk! 

 

Agenda december & januari 
 

• 12-12   Vuilniswagen op school 
• 13-12   Bibliotheek, alleen inleveren 
• 18-12   Kerstdiner 
• 20-12   Leerlingen vrij 
• 21-12 t/m 3-1-’20 Kerstvakantie 
• 6-1 t/m 10-1  Kanjerweek 
• 9-1   Workshop “Uit je dak” voor gr 6/7/8 door Marco Emmerig 
• 10-1   Bibliotheek, pasjes mee 
• 10-1   Open kanjerles voor gr 3/4 en 5/6  13.15- 13.45 uur 
• 13-1 t/m 31-1  Cito weken 
• 15-1   Studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 
• 17-1   Open kanjerles voor gr 1/2 en 7/8 13.15-13.45 uur 

 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


