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         Maart 2020 

  

MR Nieuws   
Tijdens de MR-vergadering van 10 februari zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen: 

 Schoolplan 
 Schoolweging 
 Staking 
 Ouderbijdrage 
 Vakantierooster '20/'21 
 Rapporten nieuwe stijl 
 Begroting/formatie 

We zijn nog op zoek naar een ouder die in de MR wil plaatsnemen. Wie neemt het stokje 
van Koen over? We komen 5 à 6 keer per jaar bij elkaar.  
Heb je interesse of een vraag, dan kan je terecht bij een van de MR-leden: Koen Verhart, 
Mary Smit, meester Chris of juf Irma weten. 
  

OR-nieuws 
Ook de OR kan nog steeds versterking gebruiken voor meedenken en het organiseren van 
diverse feestelijke activiteiten op school. De OR komt 5 á 6 keer per elkaar.  
 

Voor nadere informatie en/of opgeven bij de OR kunt u zich wenden tot een van de OR 
leden: Heidy Jacobs, Brenda Deelstra, Brenda Nelis en juf Lianne.  
 

Afwezigheid juf Irma 
Juf Irma is op 11 februari geopereerd. De operatie is geslaagd en het gaat steeds een beetje 
beter met haar. Het herstel zal minimaal 4 weken duren. Op de maandagen en dinsdagen 
neemt meester Owen de klas over. De woensdagen worden opgevangen door juf Lis. Op 
dinsdag 10 maart staat juf José voor de klas.  
 

Vragenuurtjes rapporten 
U heeft de nieuwe rapporten en de portfoliomappen inmiddels gezien. De gesprekken zijn nog 
niet allemaal geweest. We zijn benieuwd naar uw mening en uw ervaringen met het nieuwe 
rapport en de driehoeksgesprekken. Misschien heeft u nog tips en tops voor ons. Daarom 
hebben we aantal vragenuurtjes gepland om dit met elkaar te bespreken: 
Woensdag 11 maart 8.30 – 9.00 uur 
Maandag 16 maart 13.30 – 14.00 uur 
Donderdag 19 maart 16.30 – 17.00 uur 
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Mocht u op geen van deze momenten kunnen, mail dan uw bevindingen naar 
info.vinckhuysen@isobscholen.nl of loop even binnen bij Brigitta. Dan kan de werkgroep bij 
de evaluatie alle op- en aanmerkingen meenemen in de evaluatie.  
 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt 30 maart bij ons op school langs om portret- en klassenfoto’s te 
maken. Om 8.30 uur is de mogelijkheid om foto’s te laten maken met (jongere) broertjes of 
zusjes.  
 

de Bibliotheek op school 
Wij zijn gestart met de Bibliotheek op school. We doen dat omdat lezen belangrijk is. Hoe 
beter je leest, hoe leuker lezen wordt. Het is heerlijk om je te kunnen verdiepen in een 
goed verhaal. Het werkt ontspannend en stimuleert de fantasie. Maar lezen is naast leuk, 
ook noodzakelijk, zeker voor het leren op school. Als je goed leest en verschillende soorten 
teksten begrijpt, kan je kennis opdoen waardoor je je ontwikkelt, je leert de wereld om je 
heen kennen en je vergroot je woordenschat. Maar verhalen en gedichten helpen kinderen 
ook om zich beter in te leven en om meer begrip te heben voor 
anderen. Genoeg redenen dus voor de school om de 
samenwerking met de bibliotheek op te zoeken.  
 
Vanaf maart komt er elke twee weken een leesconsulent van de bibliotheek op school, 
haar naam is Astrid Goedknegt. Astrid doet met de groepen een activiteit rondom lezen. 
Die activiteiten zijn gericht op boekpromotie, leesbevordering en leesplezier. Vorige week 
heeft zij zich voorgesteld in alle groepen. Zo is bijvoorbeeld in groep 4/5 de actie Scoor een 
boek gestart (ouders van groep 4/5 hebben hier mail over ontvangen). Daarnaast zijn de 
activiteiten Ontwerp een kaft en Maak een verhaal af geïntroduceerd.   
 
Belangrijk is dat we samen werken aan het leesplezier. Natuurlijk spelen ouders hierin een 
belangrijke rol. Kinderen die aangemoedigd worden om te lezen en ouders hebben die veel 
voorlezen, maken meer 'leeskilometers'. Daardoor worden ze beter in lezen en lezen ze 
met meer plezier. Wil je als ouder je kind daarbij helpen? Besteed dan elke dag aandacht 
aan lezen en voorlezen, praat samen over de boeken die je kind leest. Boeken horen bij het 
dagelijks leven: laat zien dat je zelf leest en ga samen naar de bibliotheek of boekhandel. 
In dit kader willen we u graag de volgende leestip geven: Vanaf 7 februari is voor slechts 
€2,- het boek Koning van Katoren in de boekhandel te koop en vanaf 10 april voor slechts 
€2,50 het prentenboek Woeste Willem.  
 

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. 
 

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

mailto:info.vinckhuysen@isobscholen.nl
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 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. 
 

Thema-weken 
Op 2 maart zijn we begonnen met het thema: Dit ben ik. Dit ben jij. Met een bingo zijn we 
de thema-weken begonnen. Alle groepen werken de komende weken aan dit thema. U 
bent hierover apart geïnformeerd via de mail. Onder leiding van juf Mieke Rozing van de 
Kunstkoets worden er door alle kinderen weer prachtige kunstwerken gemaakt over dit 
thema.  
 

NL Doet 

Ook dit jaar doen we mee met NL Doet. Dit jaar is dat op zaterdag 14 maart van 14.00 – 
17.00 uur. Er is weer een ambitieuze klussenlijst opgesteld, dus we hopen op veel helpende 
handen. Kunnen we op u rekenen? Opgeven mag op school of bij Mary, de moeder van 
Tom en Sophie.  
 

Wist u dat…  
 Wij de 2e Prijs hebben gewonnen bij de Tulpenbollenwedstrijd van Onder de Boom. 

 U oud-papier, kleding en batterijen op school kunt inleveren in de daarvoor bestemde 
bakken? Dat is goed voor het milieu en u steunt daarmee de school.   

 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/
https://youtu.be/DtEy5UMG4iI
https://www.facebook.com/stadskidsalkmaar/
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Onze  zijn deze keer voor:  
 Onze leerlingen die de tulpenbollen zo goed verzorgd hebben dat we een prijs 

wonnen. 

 Mary, die druk bezig is met de voorbereidingen voor NL Doet. 

 Mariska, die bloembollen in de schooltuinbak geplant heeft. 
 

Agenda februari/maart 
 

 2 t/m 27-3  Themaweken, “Dit ben ik”  

 Week vn 2-3  rapportgesprekken 

 6-3   Bibliotheek, pasjes mee 

 11-3   8.30 – 9.00 uur Vragenuurtje rapporten/rapportgesprekken 

 11-3   Studiemiddag, de kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur 

 14-3   NL doet 

 16-3   13.30 – 14.00 uur Vragenuurtje rapporten/rapportgesprekken 

  16 t/m 20-3  Week van de lentekriebels 

 19-3   16.30 – 17.00 uur Vragenuurtje rapporten/rapportgesprekken 

 25-3   Studiedag, de kinderen zijn de hele dag vrij 

 30-3   Schoolfotograaf 

 30-3   Theorie-examen Verkeer groep 7 en 8 

 3-4   Bibliotheek, pasjes mee 

 6-4, 14.30 uur  OR-vergadering en MR-vergadering 

 9-4   Goede Vrijdag, leerlingen vrij 

 13-4   Tweede Paasdag, leerlingen vrij 

 15 + 16 april  Eindtoets groep 8 (IEP) 

 17-4   Koningsspelen/sportdag 

 22-4   8.30 – 9.00 uur Inloopochtend 

 24-4   Bibliotheek, alleen inleveren 

 27-4 t/m 8-5  Meivakantie 
 

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


