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         September 2021 
  

 

De eerste schoolweken zitten er weer op. Voor de 
leerlingen altijd weer even wennen in het begin, nieuwe 
kinderen in de klas en voor de meesten ook een andere 
juf of meester. Het is altijd leuk om te zien hoe snel de 
kinderen weer gewend zijn aan alles en al weer goed aan 
het leren zijn. In de groep zelf, maar ook samenwerken 
in het kanaal (de gang) of in stilte in het dorp (de aula).  
 
De klassenavond/jaarvergadering is ondertussen al 
geweest. Wat vonden we het fijn als team om u als ouder weer in de school te mogen 
ontmoeten. Hoewel er nog altijd Corona-maatregelen van toepassing zijn, is er toch weer 
iets meer mogelijk. We hebben er zin in om samen met u en de kinderen er een mooi 
schooljaar van maken! 
 
 

Welkom 
In groep 1 hebben we 4 nieuwe leerlingen. Falk was al voor de zomervakantie begonnen en 
na de vakantie zijn ook Marie, Dave en Ramon gestart in de kleutergroep.  
Ook heten wij Sydney welkom op school, zij zit in groep 6. 
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. 
 
 

Gymles 
Dit schooljaar gymmen we op de dinsdag in De Rijp. En zo lang het weer het toelaat gymt 
groep 4 t/m 8 op donderdag buiten met meester Dave. Groep 1-2-3 gymt zolang het kan op 
vrijdag buiten. Het is handig als hier met kleding rekening mee gehouden wordt. 
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OR en MR- leden 
Op de jaarvergadering hebben de OR en MR hun jaarverslag gepresenteerd. We zijn ook 
blij om te horen dat er een nieuwe penningmeester zich heeft aangeboden. Daarmee 
nemen we afscheid van Marc Faber die jarenlang de financiën heeft geregeld, zelfs toen 
zijn kinderen al naar de middelbare school gingen. En we verwelkomen Mark Jacobs als 
onze nieuwe penningmeester.  
 
De samenstelling van de OR:  

 Heidy Gobes (ouder) 

 Sophie Uitentuis (ouder) 

 Brenda Deelstra (ouder) 

 Joyce de Haan (ouder) 

 Mark Jacobs (ouder-penningmeester) 

 Lianne van Adrighem 
 
Ook in de MR is een wijziging omdat meester Chris op een andere school is gaan werken. 
Zijn plaats wordt met instemming van het team ingenomen door Mariëtte Konijn, 
leerkracht groep 4-5.  
 
De samenstelling van de MR: 

 Mary Smit (ouder) 

 Yvonne Pleyte (ouder) 

 Mariëtte Konijn 

 Irma Mensink 
 
De eerste MR-vergadering zal plaatsvinden op donderdag 30 september.  
 
 

Personeel 
Juf Irma zal 22 september aan haar duim worden geopereerd. De revalidatie zal een aantal 
weken duren. Juf José vervangt haar in deze periode. Vorig jaar heeft juf José ook ingevallen 
voor Irma, dus zij kent de school en de kinderen.  
 
Peter Erkelens is onze nieuwe conciërge. Hij komt elke dinsdagochtend.  
 
Dave Boonkamp is dit schooljaar op de Vinckhuysenschool begonnen en stelt zich bij deze 
even voor: 
 
Hallo allemaal, 

  

Mijn naam is Dave Boonkamp, 34 jaar, getrouwd met Mirjam en vader van twee hele 

lieve kinderen (Amy & Tyler). Ik werk nu bijna 2 jaar in het onderwijs als 

onderwijsassistent en als leraar in opleiding. Hiervoor heb ik 9 jaar in de ICT gewerkt 

als support specialist.  
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Ik ben erachter gekomen dat ICT niet is waar mijn passie ligt. Ik vind het namelijk veel 

leuker om kennis door te geven en net dat éne ding te 

zeggen waardoor een ander opeens begrijpt hoe iets 

werkt. Zodoende ben ik terechtgekomen in het 

basisonderwijs. Met kinderen werken heb ik altijd 

ontzettend leuk gevonden. Jarenlang heb ik turnlessen 

gegeven aan kinderen van alle leeftijden en 

heb ik met veel plezier zomerkampen begeleid.  

 

Wat ik zo leuk vind aan het werken met kinderen is dat 

je samen met de kinderen werkt aan een sterke basis 

waar zij in de toekomst veel profijt van gaan hebben. Ik 

vind het leuk om kinderen te helpen zelfverzekerd en 

weerbaar te worden, samen de grenzen te verkennen 

en om het te hebben over normen en waarden.  

 

In September 2019 ben ik begonnen aan de PABO 

opleiding en ik hoop deze dit jaar te kunnen afronden 

op de Vinckhuysenschool. Mijn stagedag is op maandag 

en sta ik (hopelijk binnenkort) zelfstandig voor de klas 

(onder het toeziend oog van Irma). Op dinsdag en 

donderdag werk ik als onderwijsassistent en ICT 

coördinator. Ook ben ik in het bezit van een CIOS (sport) diploma en zal ik op 

donderdag de buitengymlessen voor groep 5/6/7/8 verzorgen. 

 

Tot zover mijn verhaal. Ik hoop jullie allemaal beter te leren kennen en er een geweldig 

schooljaar van te maken. Ik heb er in ieder geval zin in! 

 

 

Groetjes,  

 

Meester Dave  

 

 

Schoolkamp en schoolreisje 
Ook het schoolkamp en het schoolreisje komen er weer aan. Groep 1-2-3 en 4-5 gaan op 
maandag 27 september op schoolreisje. Waarheen houden we nog even geheim, maar dat 
het sprookjesachtig gaat worden is wel zeker! 
Groep 6-7-8 vertrekt maandag 27 september voor 3 dagen naar Castricum waar zij zullen 
slapen bij de scouting in het bos. Juf Irma vindt het jammer dat ze niet mee kan, maar gelukkig 
hebben we 3 hele leuke begeleiders: Juf Lis, meester Dave en moeder Mary.  
We wensen alle kinderen heel veel plezier! 
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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 3): Vingerhaken 

 Voor de onderbouw (gr 1 t/m 3): Prentenboeken met muziek 

Aan de hand van prentenboeken gaan de kinderen muziek maken. Er wordt gezongen, 
bewogen en gespeeld op instrumentjes. De laatste les is een presentatie voor familie 
en vrienden. Deze activiteit start al in het najaar en zal plaatsvinden op de volgende 
dinsdagen: 6, 12 en 26 oktober en 2, 9, 16, 23 en 30 november van 14.15 tot 15.15 
uur. Als er minimaal 8 kinderen meedoen kan de activiteit doorgaan. Maximaal 
kunnen er 12 kinderen meedoen. De kosten voor “lessen” bedraagt € 16,-. Graag 
z.s.m. opgeven via de mail bij juf Lianne. 

 Voor de midden- en bovenbouw (groep 5 t/m 8): Haken 

 Voor de middenbouw (gr 4 t/m 6): Zeepkistenrace 
In teams werken de kinderen aan een zeepkist; een autootje dat 1 persoon kan 
vervoeren, afsluitend een zeepkistenrace op het schoolplein.  

 Voor de bovenbouw (gr 6 t/m 8): Gitaarles 
De kinderen leren de basis va het gitaarspelen, ze krijgen gedurende de periode dat de 
cursus duurt een leengitaar mee naar huis zodat ze thuis kunnen oefenen.   

 

Bibliotheekpas aanvragen voor groep 3 kinderen/ 
bibliotheekbezoek 
De kinderen van groep 3, 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. 
In de eerste week na elke vakantie gaan we naar de bibliotheek. Dat combineren we met 
de gymles. Ook dit jaar komt juf Astrid weer om de week op school. Juf Astrid is een 
medewerkster van de bibliotheek en zij komt in alle klassen waar zij 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.  
 

Corona-nieuws 
Om te bepalen of uw kind naar school mag, kunt u de beslisboom gebruiken. Deze is als bijlage 
meegestuurd. Tevens kunt u de beslisboom vinden op https://www.boink.info/beslisboom. De 
beslisboom wordt regelmatig geactualiseerd.  
Twijfelt u, bel dan vooral met school, samen komen we er vast uit! 

 
 

 
 
 

http://www.bibliotheekkennermerwaard.nl/
https://www.boink.info/beslisboom
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Agenda september/oktober 
 

 20-9   Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 27-9 t/m 29-9  Schoolkamp groep 6/7/8 

 27 -9   Schoolreisje groep 1 t/m 5 

 27-9 t/m 01-10  Week tegen het pesten 

 29-9 t/m 15-10  Kinderboekenweek 

 30-09   MR vergadering 

 8-10   Studiedag, alle kinderen zijn vrijdag 

 16-10 t/m 24-10 Herfstvakantie 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 

 


