
 

Pagina 1 van 5 

         Juni 2020 
  

 

Brief ISOB 
Onderstaande brief hebben wij 11 mei ontvangen van Robert 
Smid, de directeur-bestuurder van de ISOB. 
 

 Aan alle leerlingen van de ISOB-scholen, 

 

De ISOB (het bestuur van jouw school) bestaat dit jaar 20 jaar. 

En wie jarig is, trakteert! Eigenlijk wilden we dit doen met de 

Koningsspelen maar dat kon niet doorgaan door het 

coronavirus.  

 

Maar vandaag is het ook een feestelijke dag want jullie mogen 

weer naar school! Daarom willen wij jullie vandaag trakteren, 

een cadeautje van ons voor jullie. We zijn blij dat jullie er weer 

zijn en wensen iedereen veel plezier! 

 

Robert Smid 

Directeur-bestuurder 

 

U heeft deze mooie bidons natuurlijk al gezien, want op 11 mei zijn deze aan alle leerlingen 
uitgedeeld, met uitleg. Ze waren er super blij mee! 
 

Maatregelen vanwege corona 
Op 11 mei is de school weer volledig opengegaan. We lopen daarmee een paar weken voor 
op andere scholen die pas op 8 juni volledig opengaan. Voor iedereen (leerlingen, ouders 
en het team) natuurlijk heel fijn!  
Voor de veiligheid van de leerlingen, hun ouders en het personeel, ging de heropening van 
de school wel samen met een reeks aan maatregelen. Het blijft belangrijk dat iedereen zich 
hier goed aan blijft houden. Dat gaat over het algemeen ook erg goed, dus complimenten 
voor u en uw kinderen, want het is moeilijk, onnatuurlijk en anders dan we gewend waren. 
Toch willen wij u vragen om dat ook de laatste weken tot de zomervakantie vol te blijven 
houden en niet te verslappen. Het is nog steeds belangrijk dat volwassenen 1,5 meter 
afstand houden van andere kinderen dan hun eigen kinderen en natuurlijk van andere 
volwassenen. We hopen dat u als volwassene hierin uw verantwoordelijkheid neemt, voor 
kinderen is dat namelijk nog moeilijker! U kunt al helpen door bij het brengen van uw 
kind(eren) afscheid te nemen en dan meteen weer weg te gaan en en niet te wachten tot 
de klas naar binnen gaat.    
 

Luizencontrole 
De luizencontroles vinden altijd plaats na vakanties van de kinderen. Doordat er door de 
corona maatregelen geen ouders de school in kunnen, is de luizencontrole de laatste keer 
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niet doorgegaan. We willen alle ouders daarom met klem verzoeken om hun kinderen 
begin juni zelf te controleren op luizen/neten. Mocht u luizen aantreffen bij uw kind wilt u 
dit dan doorgeven aan de desbetreffende leerkracht?  
 

Geen open lessen, geen bibliotheek boeken ruilen 
I.v.m. de corona maatregelen kunnen de inloop/open lessen niet doorgaan. Zodra de 
ouders weer de school in mogen komen, zullen we deze lessen opnieuw inplannen. Ook 
brengen we tot nader bericht geen bezoek meer aan de bibliotheek. De bibliotheek in de 
Rijp is vanaf eind mei wel weer beperkt geopend. Mocht u 
boeken voor uw kinderen willen halen, dan kunt u de 
bibliotheekpas opvragen op school. 
 

Kraanwater 
Sinds een paar weken hebben we een kraanwatertappunt op 
het schoolplein. Deze kraan is bedoeld om een gezonde 
levenstijl en het drinken van water verder te stimuleren. De 
kinderen kunnen hier tijdens de pauzes of na schooltijd hun 
bidon vullen met drinkwater. Zoals u ziet wordt er al gebruik 
van gemaakt.  

 

Verkeersplein 
Het schoolplein is nu echt klaar! We hebben 
een werkelijk schitterend verkeersplein 
gekregen waar de kinderen met heel veel 
plezier gebruik van maken. Met een 
wielenmiddag hebben we het verkeersplein 
officieel geopend. 
 

Naschoolse activiteiten 
Dit jaar vinden er geen naschoolse activiteiten 

meer plaats. We hebben subsidie aangevraagd voor volgend jaar, het is nog onbekend of en 
zo ja hoeveel subsidie we krijgen. We houden u op de hoogte. 

 
Oudergesprekken 
De laatste ronde oudergesprekken is altijd facultatief. Dit jaar willen we echter graag alle 
ouders en kinderen van groep 1 t/m 7 toch even spreken. We spreken de ouders door de 
maatregelen minder dan anders en het is een vreemde periode geweest voor iedereen, we 
vinden het daarom fijn en belangrijk om toch nog even met iedereeen persoonlijk contact 
te kunnen hebben. We gaan daarom onlinegesprekken plannen met alle ouders.  
Te zijner tijd volgt meer informatie. 
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CITO’s en rapporten  
Ook de CITO’s passen we dit jaar enigszins aan. We nemen niet alle CITO’s af maar alleen 
de CITO’s die ons belangrijke informatie opleveren om eventuele hiaten op te sporen of die 
ons informatie geven over het functioneringsniveau van de kinderen. We kunnen dan ons 
onderwijs voor volgend jaar hier goed op afstemmen. 
Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen natuurlijk ook weer een rapport mee. 
Doordat de kinderen 6 weken lang thuisonderwijs gehad hebben, kan het zijn dat we niet 
van alle onderdelen op het rapport een goed beeld hebben. Deze beoordelen we dan niet 
en laten we open. Bij het rapport komt een brief waarin dit nader toegelicht wordt. 
 

Bereikbaarheid leerkrachten 
Ondanks alle veranderingen blijven de leerkrachten natuurlijk gewoon bereikbaar als u iets 
met ze wilt bespreken. Schroomt u niet om contact met ons op te nemen. Dit kan altijd 
telefonisch na schooltijd (0756411387) of via de mail. We kunnen ook een online (beeld) 
afspraak plannen. Tijdens de corona-sluiting heeft u mogelijk contact gehad met de 
leerkrachten via hun privételefoonnummer. We willen u met klem verzoeken deze niet 
langer te gebruiken voor mededelingen, vragen, ziekmeldingen e.d. We zijn weer via 
schooltelefoon en mail bereikbaar.   

Meester Chris Chris.vandegeer@isobscholen.nl  Ma t/m vr, 8.00 – 16.30 uur 

Juf Irma Irma.mensink@isobscholen.nl Ma/di/wo, 8.00 – 16.30 uur 

Juf Lis Lis.bos@isobscholen.nl Ma/do/vr, 8.00 tot 14.00 uur 

Juf Lianne Lianne.vanadrighem@isobscholen.nl  Ma t/m vr, 8.00 – 16.30 uur 

Juf Brigitta Brigitta.hendriks@isobscholen.nl of 
info.vinckhuysen@isobscholen.nl 

Ma t/m do, 8.00 – 17.00 uur 

 

Schoolreisje en kamp 
Rond deze tijd beginnen we met het bedenken en plannen van het schoolreisje dat altijd 
plaatsvindt aan het begin van het schooljaar. Omdat we nu nog totaal niet in kunnen 
schatten hoe de situatie dan is, hebben we besloten om zowel het schoolreisje als het 
schooolkamp voor groep  6/7/8 te verschuiven naar het voorjaar van 2021. 
 

Schoolfotograaf 
Het is toch nog gelukt om een afspraak met de schoolfotograaf te maken. Vrijdag 19 juni 
worden de foto’s gemaakt. Het is alleen dit jaar niet mogelijk om foto’s te maken met 
broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten. 
 

Stagiaire 
Vanaf de week van 2 juni is er in groep (5)/6/7/8 een stagiaire voor 1 dag in de week tot 
het einde van het schooljaar. Haar naam is juf Judith en ze komt een voorbereidende stage 
doen voor een zij-instroomopleiding. 
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Schoolvakanties 2020-2021 
De schoolvakanties voor volgend schooljaar zijn bekend. Handig om te weten als u vast uw 
vakantie wilt boeken. Verlof buiten de reguliere vakanties kan slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen toegekend worden en moet aangevraagd worden. Op de website van school kunt 
u hier meer informatie over vinden of gebruik deze link.  
 

herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

kerstvakantie 21-12-2020 1-1-2021 

voorjaarsvakantie 22-2-2021 26-2-2021 

Pasen 5-4-2021   

meivakantie 26-4-2021 7-5-2021 

Hemelvaart 13-5-2021 14-5-2021 

Pinksteren 24-5-2021   

zomervakantie 12-7-2021 20-8-2021 

 

Herhaalde oproep: MR en OR leden nodig!!!!!!!!!!  
Ondanks eerdere oproepen heeft niemand zich nog aangemeld voor de MR en de OR. 
Hierbij een nog dringender oproep!!!!!  
De MR bespreekt meer inhoudelijke zaken over het onderwijs en de OR organiseert 
(feestelijke) activiteiten voor de leerlingen en heeft echt dringend uw hulp nodig. Er wordt 
ongeveer 5 a 6 keer per schooljaar vergaderd.  
 
Voor de MR kun je je melden bij Koen Verhart, Mary Smit, meester Chris of juf Irma. 
Voor de OR kunt u zich wenden tot een van de OR leden: Heidy Jacobs, Brenda Deelstra, 
Brenda Nelis en juf Lianne. 
 

MR 
Tijdens de MR-vergadering via 'MS Teams' zijn de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen:  

 evaluatie thuisonderwijs en communicatie 
 rapporten en rapportgesprekken 
 afsluiting schooljaar voor de kinderen 
 schoolfotograaf 
 musical 
 formatie 
 tussentijds is (via mail en digitaal overleg) het protocol heropening na 

coronasluiting besproken en een aanpassing in het PO-VO protocol. 

 
 

https://www.vhschool.nl/index.php?section=11&page=201
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Verkeerskunsten 
Maandag 8 juni is er voor alle kinderen een praktijkverkeersles op school. De kinderen 
vanaf groep 3 krijgen een fiets/verkeersles. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle kinderen 
van groep 3 t/m 8 hun fiets mee nemen maandag 8 juni.  
De kinderen van groep 1/2 krijgen met name een kijk- en oversteekles, zij mogen hun fiets, 
driewieler, step, loopfiets o.i.d meenemen. 
De fietsen van groep 1, 2 en 3 mogen in de fietsenrekken aan de dijkzijde van het 
schoolplein. De fietsen van groep 4 t/m 8 graag in de fietsenstalling (tussen school en 
voetbal).  
 

Wist u dat…  
 We dit jaar geen schooltuin hebben maar we wilde bloemen hebben gezaaid in de 

schooltuinbak……. We zijn benieuwd hoe het eruit gaat zien. 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 De ouders die tijdens de sluiting van de school en in de meivakantie het plein hebben 

bijgehouden. Ze hebben onkruid verwijderd, de schooltuinbak aangevuld met nieuwe 
aarde, de wilgen geknot enz enz. En dat allemaal op eigen intitiatief. We waren erg blij 
verrast dat alles er zo netjes bijstond na de meivakantie! 

 De ouders en kinderen die zich zo geweldig goed houden aan de corona afspraken 

 
 

Agenda april/mei 
 

 Vanaf 2 juni   CITO weken 

 8-6    Verkeerskunsten, praktijkverkeersles voor alle leerlingen 

 11-6    Studiedag, alle leerlingen vrij 

 15-6    MR vergadering 

 19 -6    schoolfotograaf 

 1-7    Afscheid groep 8 

 3-7     Alle leerlingen vrij, start zomervakantie 

 17-8    Eerste schooldag nieuwe schooljaar 
 

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


