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         December 2020 
  

 

Corona-nieuws 
Denkt u aan het gebruik van de beslisboom om te bepalen of uw kind naar school mag als 
uw kind of een huisgenoot corona-gerelateerd klachten heeft, of in contact is geweest met 
iemand die positief is getest? . De beslisboom wordt regelmatig aangepast omdat er 
wijzigingen zijn in het beleid. Een link naar de beslisboom vindt u op de website en in de 
schoolapp. Maar ook hier: https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-
neusverkouden-kind. Twijfelt u, bel dan vooral met school! 
 
Bent u zelf in afwachting van een test(uitslag), dan blijft u thuis. 
Het ”coronaprotocol” van de school kunt u op onze website vinden: coronaprotocol 
Vinckhuysen. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van wijzigingen in 
het algemene (landelijke) protocol. Een belangrijke laatste wijziging betreft het testbeleid 
van kinderen.  
 

MR 
Tijdens de MR-vergadering van dinsdag 24 november zijn de volgende onderwerpen 
besproken:  

 vakantierooster 2020 - 2021 
 begroting 2021 - 2024 
 stand van zaken schoolontwikkelplan  
 stand van zaken Coronaprotocol 
 promotie van de school (we hebben nu naast Facebook ook een Instagram account) 
 de Sinterklaasviering op school 
 de kerstviering op school 

Sint-viering 
Deze feestelijke dag werd gevierd met bijzondere 
pieten en Sint.  
De kinderen hebben genoten van de dag, waren 
blij met hun cadeautjes en hebben heerlijk 
gesmuld van pepernoten.  
We hebben op het Vinckhuysen You Tube-kanaal 
twee korte filmpjes geplaatst, zodat u ook mee 
kunt genieten. De links naar deze filmpjes vindt u 
op de website (Ouderportaal>Intranet> Foto’s 
beveiligd gebied). In de bijlage bij dit  
Vincketouwtje vindt u een handleiding hoe u hier 
kunt komen. Vanwege de privacy vragen we u om deze links niet te delen met anderen. 
In de schoolapp zijn ook foto’s met u gedeeld van de dag.  

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind
https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind
https://www.vhschool.nl/index.php?section=24&page=245
https://www.vhschool.nl/index.php?section=24&page=245
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Naschoolse activiteiten 

Dit schooljaar hebben we nog de volgende activiteiten in de planning: 

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

 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.  
 

Wist u dat…  
 Oude kleding ook op school kunt inleveren? U steunt hiermee een goed doel, het 

mileu en de school. Dus gooi oude kleding voortaan in de gele container op het 
schoolplein! Alvast bedankt. 

 U de school ook kunt steunen door via SponsorKliks uw online aankopen te 
bestellen. Het kost u niets extra, maar levert de school een hele kleine bijdrage op. 
Voor meer info: https://www.vhschool.nl/index.php?section=11&page=89 

 Ook onze kerstviering een alternatieve invulling zal krijgen. U hoort hier binnenkort 
meer over. 
 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 De sint-commissie die een mooi alternatief Sint-feest organiseerde!  

 
 
 

Agenda november/december 
 

 3-12   Sinterklaasviering 

 16-12   Kinderen 12.00 uur vrij, 17.30 uur op school voor het kerstdiner 

 18-12   Alle leerlingen vrij, aansluitend kerstvakantie 

 4-1-2021  Weer naar school: Kanjerweek 

 7-1-2021  Dans in de Klas (groep 1/2/3) 

 19-1-2021  Streetwise – verkeer voor groep 1 t/m 8 

 20-1 t/m 29-1-2021 Nationale voorleesdagen 

 26-1-2021  MR 
 

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

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10201&cn=nl&ln=nl
https://www.vhschool.nl/index.php?section=11&page=89

