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         September 2020 
  

 

We hebben er alweer twee schoolweken op zitten. Iedereen is 
lekker uitgerust en gelukkig ook gezond teruggekomen van de 
zomervakantie.  
In de organisatie is er veel nog niet normaal, maar tijdens de 
schooluren lijkt het bijna alsof er niks aan de hand is, hoewel we 
natuurlijk wel vaak onze handen wassen…   
We kunnen nu ook op vrijdag weer gymmen in de Rijp en zo lang het 
weer het toelaat, gymmen we op dinsdag buiten. Het is handig als 
hier met kleding rekening mee gehouden wordt. 
 
We gaan er, ondanks de aanpassingen vanwege het coronavirus, toch een mooi schooljaar 
van maken! 
 

Welkom 
Nieuwe leerlingen: Elyse, Saar en Melanie. 
Welkom op school. Wij wensen jullie een hele fijne Vinckhuysentijd! 
 

Privacyreglement 
Alle ouders hebben middels het toestemmingsformulier “publicatie foto’s en video’s 
“aangegeven wat wij als school wel of niet mogen publiceren van uw kind. U heeft hiermee 
toestemming gegeven voor de gehele basisschoolperiode.  Maar u kunt de aangegeven 
keuzes natuurlijk op elk moment wijzigen en inzicht vragen in de keuzes die u gemaakt 
heeft. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze 
opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar we gaan ervan uit dat deze 
ouders ook terughoudend zijn bij het delen van foto’s en video’s.  
Op de website van de school kunt u de informatie over het privacyreglement inzien. 
 

OR en MR- leden 
Vorige week zijn de jaarstukken van OR en MR aan u gemaild. In deze mail is u gevraagd 
om aan te geven of u bezwaar heeft tegen toetreding van de nieuwe leden in OR en MR. 
Wij hebben geen bezwaren ontvangen, dus verwelkomen wij de nieuwe leden. Hieronder 
de nieuwe samenstelling van OR en MR. 
De samenstelling van de OR:  

 Heidy Gobes (ouder) 

 Sophie Uitentuis (ouder) 

 Brenda Deelstra (ouder) 

 Joyce de Haan (ouder) 

 Lianne van Adrighem 
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De samenstelling van de MR: 

 Mary Smit (ouder) 

 Yvonne Pleyte (ouder) 

 Chris van de Geer 

 Irma Mensink 
 
Reacties en vragen n.a.v. de jaarstukken kunt u tot 4-9 aan de school mailen. 
 

Inloopochtenden/open kanjerlessen 
I.v.m. het coronavirus gaan de inloopochtenden en de open kanjerlessen voorlopig niet door. 
Zodra de richtlijnen van het RIVM ouders in de school weer toelaat, kunnen deze 
inloopmomenten weer doorgaan. We laten u dat natuurlijk weten.  
 

Personeel 
Juf Irma is eind augustus geopereerd aan haar heup. De revalidatie zal een aantal weken 
duren. Juf José vervangt haar op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Lis heeft de groep op 
donderdag en vrijdag. De overige taken worden door de collega’s overgenomen.  
 

Naschoolse activiteiten 

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

volgende activiteiten financieren: 

 Voor de onderbouw (gr 1 t/m 4): Everybody dance now. 

 Voor de middenbouw (vanaf gr (4)5 t/m gr 7): Programmeren met lego. 

 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 hebben we 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 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.  
Er is nog een plekje vrij!  
Tot nu toe hebben de volgende kinderen ingeschreven: Fabian, Tom A., Mick, Zus, Willem, 
Tom d. M. en Thijn, Naud, Siebe, Kris, Kai. 
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Bibliotheekpas aanvragen voor groep 2 kinderen/ 
bibliotheekbezoek 
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 betaalt alleen éénmalig inschrijfkosten. 
We gaan dit jaar niet meer elke 4 weken naar de bibliotheek maar ongeveer 3 tot 4 keer in 
het jaar. Sinds een paar maanden hebben we een medewerkster van de bibliotheek die om 
de week op school en in alle klassen komt en op een leuke manier met leesbevordering aan 
de gang gaat. Zij zorgt er ook voor dat er regelmatig leuke boeken van de bibliotheek zijn 
die de kinderen in de klas kunnen lezen.  
 

Wist u dat…  
 U op de website onder “Nieuws” de beslisboom kunt vinden die u kan helpen om te 

bepalen of u uw kind(eren) naar school mag laten komen met zijn/haar klachten? 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Eveline en Jelle, de ouders van Jurre (en Sanne en Itske), 

die zondag 16 augustus al het onkruid bij het 
toegangspad aan de voorkant van de school hebben 
verwijderd en met de bosmaaier de groenstroken voor en 
naast de school hebben gemaaid. Ook Jurre en Sanne 
hielpen goed mee. 

 

Agenda september/oktober 
 

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

 22-9    MR-vergadering, aanvang 15.00 uur 

 30-9    Naschoolse activiteit, programmeren met lego 

 30-9 t/m 9-10   Kinderboekenweek 

 30-9    workshop Kinderboekenweek “en toen” 

 7-10    Naschoolse activiteit, programmeren met lego 

 12-10 t/m 16-10  Herfstvakantie 

 19-10 t/m 30-10  Themaweken 

 21-10    Naschoolse activiteit, programmeren met lego 

 28-10    Naschoolse activiteit, programmeren met lego 
 

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

http://www.bibliotheekkennermerwaard.nl/

