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         Juli 2020 
  

 

Formatie voor het schooljaar 2020/21 
Het komende schooljaar zijn er nagenoeg geen wijzigingen in de formatie. Voor de 
volledigheid vindt u hieronder het overzicht: 

 Groep  Ma  Di  Wo  Do  Vr  
Ochtend  

1/2/3  Lianne  Lianne  Lianne  Lianne  Lianne  

4-5  Irma  Irma  Irma  Lis  Lis  

6/7/8  Chris  Chris  Chris  Chris  Chris  
Middag  

1/2/3/4  Lianne  Lianne  Lianne  Lianne  Lianne  

5/6/7/8  Chris  Chris  Chris  Chris  Chris  

Onderwijs
-assistent  
(Aanwezig 
van 9 uur 
tot 2 uur) 

Lis Jessy  Jessy Jessy  Jessy  

Intern- 
begeleider 

 

 

Karen, 1 x 
per 4 
weken 

Karen 
 
 

  

Adm. 
Med.  

Wilma 

(ochtend) 
    

Conciërge     
Haaije, om de 

week 
 

Directie  
Brigitta  
Irma 
(middag)  

Brigitta  
Irma 
(middag)  

Brigitta  
Irma 
(middag) 

Brigitta  
Irma (om de 
week) 

 

Irma is de middagen deels beschikbaar voor ambulante taken, deels voor extra begeleiding 
van groepjes kinderen uit alle groepen. Brigitta heeft naast de directietaken ook nog 
bovenschoolse taken waardoor zij regelmatig op haar werkdagen ook elders voor de ISOB 
werkzaamheden uitvoert.  
 
Schoolvakanties en studiedagen 2020-2021 
De schoolvakanties en studiedagen 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.  
 
 
 
 

https://www.vhschool.nl/index.php?section=11&page=201
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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 

 
Hieronder het overzicht van de studiedagen, de kinderen zijn die dagen vrij: 
8 oktober 2020   studiedag 
9 november 2020   studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00uur 
18 december 2020        studiedag 
8 februari 2021   studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
19 februari 2021       studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
15 maart 2021    studiedag 
2 april 2021    studiedag 
9 juni 2021    studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
21 juni 2021    studiedag 
9 juli 2021    studiedag 
 

Nieuwe OR en MR- leden 
De OR en MR zijn volgend jaar weer compleet! 
We hebben een ouder gevonden die deel wil gaan uitmaken van de OR, Sophie Uitentuis, 
de moeder van Willem, Zus en Dirkje.   
Ook voor de MR heeft zich iemand gemeld: Yvonne Pleyte, de moeder van Thijs. 
Tijdens de jaarvergadering worden de kandidaten voorgedragen en als er geen bezwaren 
ingediend worden, worden ze toegelaten tot de OR en MR. 
Wij zijn heel blij dat deze twee ouders zich willen gaan inzetten voor de school. 
 

Naschoolse activiteiten 

De subsidie voor het komende schooljaar is toegewezen! We kunnen met de subsidie 3 

activiteiten financieren: 

Voor de onderbouw  (gr 1 t/m 4)  everybody dance now en voor de middenbouw (vanaf gr 
(4)5 t/m gr 7) programmeren met lego en voor de bovenbouw (gr 5 t/m 8)  elektronicakidz. 
Daarnaast proberen we natuurlijk onze succesnummers, het (vinger)haken en het breien, 
weer aan te bieden. 
De eerste activiteit hebbenwe al ingepland: programmeren met lego. De data zijn: woe 30-9, 
woe 7-10, woe 21-10, woe 28-10 en woe 4-11. De aanvang van de activiteit is 14.15 uur en 
het is om 15.15/15.30 uur afgelopen. De kosten bedrgen € 10,- per kind. Er zijn ongeveer 12 
plekken beschikbaar (misschien iets meer, dat moet overlegd worden). De activiteit is het 



 

Pagina 3 van 6 

meest geschikt voor de kinderen van de groepen 5,6 en 7 en het is zowel erg leuk voor 
jongens als voor meisjes. Bij voldoende plek kunnen kinderen van groep 4 zich ook inschrijven. 
Inschrijven kan vanaf het nieuwe schooljaar. 
 

Schoolmelk 

Met ingang van het nieuwe schooljaar stopt Campina met het verzorgen van de schoolmelk. 
Het is mogelijk om je aan te melden voor een gratis schoolmelk project van 20 weken per jaar 
waarbij we voor 3 dagen per week voor iedereen halfvolle melk of karnemelk/halfvolle 
yoghurt zouden krijgen. Aangezien wij al stimuleren dat de kinderen water drinken én we 
geen invloed hebben op de verdeling melk/karnemelk/yoghurt lijkt het ons niet zinvol om hier 
aan mee te doen. U kunt uw kind natuurlijk wel zelf gezonde zuiveldrank meegeven. 
 

Verkeerskunsten 

Via een subsidie van de provincie Noord-Holland hebben we een praktijkmethode voor 
verkeerslessen gekregen. Op 8 juni hebben we de eerste praktijklessen voor alle groepen 
uitgevoerd. Het is een programma dat met de kinderen fietsvaardigheden oefent op het 
schoolplein en in ons geval ook op de parkeerplaats bij de school. Door zelf actief aan het 
verkeer deel te nemen, kan uw kind ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. 
Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname. En dat is nodig. Want er 
komt een moment dat uw kind echt alleen op pad gaat. 
 
Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt onze 
schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de auto 
ook eens te laten staan. En bovendien is lichaamsbeweging goed voor de gezondheid. Dat 
is geen nieuws. Uit onderzoek blijkt dat beweging ook het leervermogen van kinderen 
stimuleert. 
 
Misschien heeft uw kind over de praktijklessen verteld. De kinderen hebben verschillende 
oefeningen gedaan, gericht op hun ontwikkelingsfase. Recht oversteken, oversteken bij een 
zebrapad, lang een obstakel fietsen, hand uitsteken en gelijkertijd achterom kijken zijn 
enkele oefeningen die we geoefend hebben. Daarbij is gebruik gemaakt van de mooie 
materialenset die wij bij het project hebben ontvangen. Voor meer informatie hierover: 
https://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten. 
 

Oefenen op het schoolplein is niet voldoende, 
ervaring opdoen in het ‘echte’ verkeer is minstens 
zo belangrijk. Alleen dan leert uw kind situaties 
inschatten. Door veel samen te oefenen leert hij of 
zij veilig (en ter zijner tijd zelfstandig) aan het 
verkeer deel te nemen.  De eerste rondjes in de 
wijk, leren uitkijken bij het oversteken, uitleggen 
wat er in het verkeer gebeurt en welke 
verkeersborden er zijn, etc. Op weg naar sport, 
oma of de supermarkt kunt u aandacht besteden 

https://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten
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aan verkeer. Zo is verkeersopvoeding bijna automatisch onderdeel van de dagelijkse 
bezigheden.   
 
En mogen wij u vragen regelmatig de fiets van uw kind te controleren? Een veilige fiets is 
niet te groot of te klein en heeft goed werkende remmen en verlichting.   
 
Zodra het weer kan, kunnen we bij de praktijklessen uw hulp goed gebruiken. We zullen 
t.z.t. om uw hulp vragen. 
 
Op https://www.schoolopseef.nl/ouders vindt u handige tips, informatie en oefeningen 
voor ouders. 
 

 

 
Bibliotheekpas aanvragen voor groep 2 kinderen 
De kinderen van groep 2 die na de zomervakantie in groep 3 zitten, hebben een 
bibliotheekpasje nodig. U kunt als ouders zelf een bibliotheekpasje aanvragen via: 
www.bibliotheekkennermerwaard.nl. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor 
kinderen tot 14 jaar. U betaald alleen éénmalig inschrijfkosten. 
 

Lezen tijdens de zomervakantie: Vakantiebieb app 

Vanaf 1 juli kan iedereen weer gratis genieten van de vakantiebieb app met tientallen 
boeken voor jong en oud. 
 
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus 
terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze 
terugval tegengaat. Voor ieder kind is een leuk boek te vinden, dus ook lezen is een leuke 
vakantie-activiteit. Om u hierbij te helpen heeft de bibliotheek de VakantieBieb-app 
gemaakt met jeugdboeken in allerlei genres en niveaus. Ook geven we alle 
bibliotheekpasjes mee naar huis zodat u zelf met uw kind ook boeken kunt gaan halen in de 
vakantie. 
 

Zomersportactiviteiten georganiseerd door Alkmaar Sport 
De sportregisseurs van Alkmaar Sport organiseren in de zomervakantie 
Zomersportactiviteiten voor de Alkmaarse jeugd van 7 t/m 12 jaar. Deze keer vinden de 
Zomeractiviteiten op diverse data plaats, verpreid door Alkmaar. De kinderen maken 
kennis met verschillende sportdisciplines in de vorm van leuke sportworkshops. De kosten 
zijn € 5,- per ochtend en die ochtend beoefen je drie sporten. Online aanmelding is 

https://www.schoolopseef.nl/ouders
http://www.bibliotheekkennermerwaard.nl/
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noodzakelijk. Kijkt u voor het hele programma op : www.alkmaarsort.nl. Ook is er een apart 
programma voor kleuters. 

 
Wist u dat…  

 We dit jaar geen schooltuin hebben maar dat we wilde bloemen hebben gezaaid in de 
schooltuinbak……. We zijn benieuwd hoe het eruit gaat zien. 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Lisa Hogeterp, onze stagiaire in groep 4/5 die ondanks alle perikelen rondom 

corona en een heel anders gelopen stage dan verwacht, is blijven komen zodra dat 
weer mocht en actief meehelpt in de klas. Ook volgend jaar komt zij stage lopen op 
onze school. 

 Sophie Uitentuis en Yvonne Pleyte die deel willen gaan uitmaken van de OR en MR. 

 Alle ouders die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor de school het afgelopen 
jaar 

 Brenda Nelis, die na jarenlange inzet voor de school en de OR, afscheid neemt. Haar 
jongste dochter is nu ook van school. Hartelijk dank voor alles wat je voor de school 
gedaan hebt. 

 

Agenda juli/aug/sept 
 

 3-7     Alle leerlingen vrij, start zomervakantie 

 17-8    Eerste schooldag nieuwe schooljaar 

 20 -8    Jaarvergadering en klassenavonden, onder voorbehoud 

 17-8 t/m 21 -8   Kanjerweek 

 2-9    open kanjerles 

 21-9 t/m 25-9   Week tegen het pesten 

 30-9    Naschoolse activiteit, programmeren met lego 

 30-9 t/m 2-10   Kinderboekenweek 

 30-9    workshop Kinderboekenweek “en toen” 
 

 

http://www.alkmaarsort.nl/
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Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 

HET TEAM VAN DE VINCKHUYSENSCHOOL WENST U EEN FIJNE VAKANTIE!


