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         Oktober 2020 
  

Welkom 
Wij heten Senn welkom op school. Wij wensen je een hele fijne Vinckhuysentijd! 
 

 
 

Corona-nieuws 
Er is een aantal wijzigingen in maatregelen bekend gemaakt tijdens de laatste 
persconferenties. Voor school betekent dit het volgende: 

 Kinderen tot 12 jaar (t/m groep 8) die verkoudsheidsklachten (loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben zijn, mogen naar school. Bij koorts, 
benauwdheid of duidelijke hoestklachten mogen de kinderen niet naar school.  

 Kinderen t/m groep 8 hoeven (tijdelijk) niet getest te worden bij verkoudsklachten 
of andere klachten als koorts of hoesten.  
Reden om een kind wél te laten testen zijn: 
-          Als het kind ernstig ziek is. Het kind moet dan naar de huisarts(enpost). 
-          Als het kind in contact is geweest met iemand die positief is getest op COVID-
19, zeker wanneer het om een huisgenoot of een nauw contact gaat. 
-          Als het kind of een huisgenoot van het kind in een risicogroep valt.  

 Er is, vanwege deze nieuwe maatregelen, een nieuwe beslisboom opgesteld. Deze 
staat op onze website en is te vinden via https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-
versie-beslisboom-neusverkouden-kind. 

 Heeft u een afspraak op school? Bekijk voordat u binnenkomt de triage-vragen bij 
de ingang (ook deze zijn iets aangepast). Bij alle ingangen staat desinfectiemiddel 
voor de handen klaar.   

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fcoronavirus-covid-19%2Frisicogroepen&data=02%7C01%7Cinfo.vinckhuysen%40isobscholen.nl%7C9d201f0bdc1e4c5a625308d86535d2ff%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637370629144000355&sdata=e2DdEJ12XEnycfVdvbOOAbKryIPvXpHYI8AmGhWMtyE%3D&reserved=0
https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind
https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind
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Het bestuur heeft u op 30-9 in een aparte brief geïnformeerd over de ventilatie in de 
school. Wij hebben een week lang elke uur het CO-2 gehalte gemeten in twee lokalen (in 
de bovenbouw en in de onderbouw). Alle metingen vielen binnen de normen van het 
bouwbesluit. Wij hebben u eerder laten weten dat wij in de lokalen continu ventileren en 
dat het daarom ook wat kouder zijn dan normaal in de klassen, zeker nu de temperatuur 
wat zakt. Een extra vest of trui is aan te raden! 
 
We hopen dat een schoolsluiting, zoals eerder dit jaar, niet nodig zal blijken. Maar we 
houden rekening met de mogelijkheid dat het zou kunnen gebeuren. Het kan ook gebeuren 
dat een leerkracht met (milde) klachten thuis moet blijven. Dan zullen we terug moeten 
vallen op afstandsonderwijs. Voor de kleutergroep wordt altijd eerst geprobeerd om een 
invaller te vinden, omdat afstandsonderwijs voor hen wat ingewikkelder ligt. Voor 
afstandsonderwijs gebruiken we Microsoft Teams (in plaats van Zoom). Dat zijn we achter 
de schermen aan het voorbereiden. U ontvangt hier voor de herfstvakantie meer 
informatie over.  
 

MR 
Tijdens de MR-vergadering van dinsdag 22 september zijn o.a. de volgende zaken aan bod 
gekomen:  

 Het coronaprotocol 
 Promotie school en leerlingenaantal 
 Evaluatie ouderavond 
 Jaarverslag ISOB 
 Halfjaarverslag GMR 
 Afscheid van Koen als lid van de MR 

Personeel 
In groep 6/7/8 hebben we sinds een paar weken een stagiaire op de maandag. Haar naam is 
Marlies en zij is net begonnen aan haar opleiding tot leerkracht. Zij doet een deeltijdopleiding, 
naast een baan en een gezin. Ze was na de eerste keer op school al positief verrast door de 
zelfstandigheid van onze leerlingen! Daar zijn we natuurlijk heel trots op! 
 
Op donderdag en vrijdag hebben we juf Lisa als stagiair in groep 4/5 in de ochtend en ’s 
middags in de bovenbouw. Zij doet de opleiding tot onderwijsassistent. Vorig schooljaar was 
Lisa al bij ons begonnen, toen op de maandag en de dinsdag. De vorige stageperiode liep 
natuurlijk nogal in het honderd door de schoolsluiting, dus we zijn blij dat ze nu alsnog haar 
stage bij ons kan doen. 
 

Naschoolse activiteiten 

Dit jaar hebben we de volgende activiteiten in de planning: 

 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. 
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 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, programmeren met lego, is 
begonnen. Maar liefst 15 kinderen deden mee 
en ze waren super enthousiast!   
 

Bibliotheekpas aanvragen voor 
groep 2 kinderen/ bibliotheekbezoek 
Omdat we een paar keer per jaar met de kinderen naar de bibliotheek in De Rijp gaan, 
hebben de kinderen vanaf groep 3 een bibliotheekpasje nodig. Als uw kind er nog geen 
heeft, kunt u deze aanvragen via www.bibliotheekkennermerwaard.nl. Het lidmaatschap 
van de bibliotheek is gratis voor kinderen tot 14 jaar. U betaalt alleen éénmalig 
inschrijfkosten. 
 

Wist u dat…  
 Wij een archeologische opgraafplaats in de aula hebben, met echte botten! Dat 

past mooi bij het kinderboekenweekthema “En toen…”. Houd de website en het 
ouderportaal in de gaten voor foto’s! Zo houden we u zo goed mogelijk op de 
hoogte van wat er allemaal gebeurt op school. 

 U natuurlijk altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht? Op afspraak en na 
de gezondheidscheck mag u de school in. 

 Wij vanaf vandaag ook op Instagram te vinden zijn. Volg ons op: obs_vinckhuysen 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Onze zelfstandige bovenbouwleerlingen (compliment van onze stagiaire). 

 De onderbouw die op het schoolplein onkruid weggehaald heeft. 

 De ouders die op het plein 1,5 meter afstand van ons en van andere volwassenen 
houden. 

 

Agenda oktober/november 
 

 30-9 t/m 9-10   Kinderboekenweek 

 5-10    Dag van de Leraar 

 7-10    Naschoolse activiteit, programmeren met lego 

 8-10    Studiedag (leerlingen vrij, ook: Alkmaars Onzet) 

 12-10 t/m 16-10  Herfstvakantie 

http://www.bibliotheekkennermerwaard.nl/
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 19-10 t/m 30-10  Themaweken (“En toen…”) en lessen van de Kunstkoets 

 21-10    Naschoolse activiteit, programmeren met lego 

 28-10    Naschoolse activiteit, programmeren met lego 

 4-11    naschoolse activiteit, programmeren met lego 

 V.a. 5-11   Mediawiijsheid-week bovenbouw 

 9-11    Studiemiddag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
 

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


