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         Oktober 2021 
  

 

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

MR 
Tijdens de MR-vergadering van donderdag 30 september zijn o.a. de volgende zaken aan 
bod gekomen: 

 Subsidies, NPO gelden en schoolreserves 

 Planning onderwerpen MR schooljaar 2021-2022 

 Evaluatie jaarvergadering / klassenavonden 

 Hoogte ouderbijdrage 

 Nieuwe teamleden Peter en Dave 

 Evaluatie schoolkamp en input 2022 
 

Inloopochtenden en open kanjerlessen 
Vanwege Corona was het voor ouders lange tijd niet toegestaan om in school te komen.  
Dat vonden wij enorm jammer. Gelukkig kan er steeds meer en sinds deze maand mogen 
ouders ook weer in school komen. Vanwege de rust en de zelfstandigheid van de kinderen 
is er besloten om de kinderen ’s morgens alleen naar binnen te laten gaan. Maar wij vinden 
het wel heel belangrijk dat u als ouder af en toe in de klas kan komen kijken. Ook voor de 
kinderen is het belangrijk dat zij hun plek en werkjes aan hun ouders kunnen laten zien. 
Vandaar dat wij een aantal inloopochtenden hebben ingepland. Daarnaast zullen alle 
groepen open kanjerlessen gaan geven. U als ouder bent daarvoor uitgenodigd om deze 
lessen bij te wonen. Hieronder het overzicht van de inloopochtenden en open kanjerlessen.  
 

Inloopochtenden 08.30-09.00 uur 

Groep 1/2/3 Groep 4/5 Groep 6/7/8 

Do  4 november Do  4 november Do  4 november 

Vr   10 december   

Ma 7 februari   

Wo 9 maart Wo 9 maart Wo 9 maart 

Do  14 april   

Vr   3 juni   

 
Kanjerlessen 13.15-13.50 uur (in de kanjerweken) 

Groep 1/2  Groep 3/4  Groep 5/6 Groep 7/8 

Ma 10 januari Wo 12 januari Do 13 januari Di 11 januari 

Do 12 mei Vr 13 mei Ma 9 mei Wo 11 mei  
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Personeel 
Peter Erkelens is onze nieuwe conciërge. Hij komt elke dinsdagochtend. Bij deze stelt hij zich 
even voor: 
 
Mijn naam is Peter Erkelens en ben sinds het begin 
van dit schooljaar de nieuwe conciërge. Ik ben 
geboren in Amsterdam en woon op het moment in 
Alkmaar, ben gescheiden en heb een dochter Kim 
van 31 jaar oud en een kleindochter Senna (zie foto) 
van 6 jaar en een kleinzoon Enzo van ½ jaar. Zij 
wonen in Brabant (Veghel). We zien elkaar ongeveer 
eens in de zes weken en daar kijk ik altijd met veel 
plezier naar uit. Zelf heb ik ook in Brabant gewoond 
maar ik ben uiteindelijk teruggegaan naar mijn roots 
in Noord Holland en ben in Alkmaar terecht gekomen 
omdat ik hier veel familie heb wonen. 
 
In het verleden ben ik 31 jaar werkzaam geweest in de ICT business, door overnames ben ik 
boventallig verklaard en daardoor werkeloos geworden. Omdat het best zwaar is om in de ICT 
altijd bij te blijven, ook gezien mijn leeftijd (62 jaar) heb ik besloten om het roer om te gooien 
en iets totaal anders te gaan doen. Door mijn voormalige kennis heb ik erg veel technische 
kennis en uiteindelijk heb ik besloten dat ik wel op een school zou willen werken. In het grijze 
verleden heb ik enige tijd als vrijwilliger op een basisschool in Veghel gewerkt en dat was erg 
leuk om te doen. 
Ik ben toen begonnen met alle scholen in mijn omgeving aan te schrijven of ze nog iemand 
konden gebruiken en ben bij de Montessorischool in Castricum begonnen. Nu werk ik voor 
meerdere scholen van het ISOB, waaronder ook de Vinckhuysenschool. 
 
In mijn vrije tijd wandel ik graag en ik fiets heel erg veel en kom dan ook altijd met de fiets 
naar school. Ik lees veel, kijk graag naar films en mijn allergrootste passie is muziek, namelijk 
het verzamelen van grammofoonplaten waarvan ik er nu ongeveer 13.000 heb. Op het 
moment ben ik dan ook bezig met het opzetten van een grammofoonplatenwinkel onder mijn 
woning waar ik een leuke bedrijfsruimte heb. Hier komt toch wel iets meer bij kijken dan ik 
van tevoren gedacht had maar we vorderen al redelijk. Volgend jaar hoop ik met mijn winkel 
te kunnen starten. Parttime, want van mijn schoolactiviteiten wil ik absoluut geen afstand 
doen. 
 
Peter 
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Schoolkamp en schoolreisje 
 
Schoolreisje groep 1-2-3 en groep 4-5 
Eindelijk mochten we weer op schoolreisje! De 
ochtend begon een beetje rommelig omdat de bus 
niet bij school kon komen, maar alles is toch goed 
gekomen en we waren op tijd in 
sprookjeswonderland! Het was erg rustig in het park 
en daardoor konden we overal lekker vaak in. We zijn 
in de auto’s geweest, we hebben op de  
paardjes gereden, we zijn gaan varen in de 
lieveheerbeestbootjes, we hebben een rondje gelopen 
door het sprookjesbos, we zijn met de trein geweest 
en het spannendste van de dag was misschien wel de 
hekspeditie! We vlogen achter op de bezemsteel van 
de heks door het park. De grote favorieten waren dit 
jaar het schommelschip en de grote draaimolen. Het 
was een fantastische dag!   
 
Schoolkamp groep 6-7-8: Drie dagen vol avontuur en plezier! 
Wat hebben de kinderen, meester Dave, mama Mary en ik, juf Lis, veel meegemaakt op 
ons schoolkamp 27, 28 en 29 september jl. 
Het avontuur begon al op de eerste dag, meteen op de heenweg, met een platte band door 
een versleten ventiel. Konden we wel verder? Zouden we wel aankomen in onze boshut? 
Gelukkig gaf een vriendelijke bewoner van Akersloot ons het juiste rubbertje voor het 
ventiel en konden we doorfietsen.  
Later die ochtend kwamen we, met enkel nog een verkeerde afslag als tegenslag, aan in de 
gezellige boshut.  
Het avontuur ging verder:  diezelfde middag beukten de golven tegen de lichamen van de 
kinderen en kon zelfs meester Dave maar moeilijk overeind blijven in de woeste zee. 
Terwijl de kinderen en de meester nog vochten tegen de stromingen zag mama Mary de 
lucht betrekken. Zo snel mogelijk zocht iedereen zijn kledingstukken bij elkaar, maar 
sommige kledingstukken bleken op mysterieuze wijze verdwenen. Zo kwam het dat niet 
iedereen aangekleed was toen de regen losbarstte. De druppels pikten pijnlijk op onze huid 
en ook de mensen die niet helemaal de zee in waren geweest werden nat tot aan hun 
kruin. Na een barre fietstocht waren er in de boshut gelukkig warme douches en warme 
chocolademelk. Iedereen warmde op en kwam weer bij en buiten een leeglopend luchtbed 
om verliep de rest van de middag rustig, maar het avontuur bij de zee was zeker niet het 
laatste wat we mee maakte. Die avond in het donkere bos liep de spanning weer op: 
“Loopt daar nou een vrouw?”  “Ze bespioneert ons!” “Is het Aurelia, de bosheks?!” “Of 
Fimke, dat meisje dat ooit tijdens kamp verdwenen is?!” “IEIEIEIEIEieieie!” “Ik wil niet meer 
in het donker!”  
De spanningen en de angst voor het donker werden nog een graadje erger, later, bij het 
kampvuur, toen de spookverhalen, met uiteraard veel gruwelijkheden voorbij kwamen. 
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Met kloppende harten eindigden de kinderen die dag uiteindelijk op hun luchtbed, waar de 
vermoeidheid het gelukkig won van de spanningen en iedereen in slaap viel. 
De tweede kampdag verliep erg rustig in vergelijking met de eerste. De kinderen beleefden 
nog wel wat avonturen  in de winkels waar zij hun zakgeld mochten uitgeven, maar dat zijn 
avonturen waar een juf liever niet teveel van weet. Ook de terugweg ’s avonds door het 
donker vanaf de bowlingbaan was best spannend, zeker toen er een ketting een paar keer 
van een fiets afging, maar al met al was de dinsdag een gemoedelijke dag. Gelukkig maar, 
want de dag erna, de laatste kampdag zat weer vol met avontuur. Die ochtend regende het 
zo hard, dat de wc’s en de douches in de boshut overstroomden. De rest van de dag bleef 
het aan één stuk door regenen en dat terwijl wij een behoorlijk eind moesten fietsen: eerst 
naar het zwembad en daarna van het zwembad naar school. Tijdens dat laatste traject ging 
het ook nog eens hard waaien en hagelen en zagen we bliksem in de verte. Het was een 
tocht waar zelfs de grootste bikkels stil van werden en blij waren toen West-Graftdijk in 
zicht was. 
Nu lijkt het net of we alleen maar spanning en avontuur hebben gehad op ons schoolkamp, 
maar dat is zeker niet het geval! We hebben vooral heel veel plezier gemaakt: lekker spelen 
in het bos, pannenkoeken eten, levend stratego spelen, mooie kampvuren, eindeloos het 
weerwolven-spel doen, bowlen met alle andere juffen, daarna friet eten, de bonte avond 
met als hoogtepunt meester Dave dansend in een jurk  en als afsluiting  zwemmen in een 
zwembad met een leuke glijbaan en een lekker warm bubbelbad.  
Kortom: een schoolkamp vol avontuur en plezier om nooit meer te vergeten! 
 
Lis Bos 
 
 

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.  
 
 

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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Naschoolse activiteiten 

Ook dit jaar worden er weer diverse naschoolse activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten 

zijn voor alle kinderen van de Vinckhuysenschool, maar ook voor de kinderen uit de omgeving. 

Dus neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee! 

 

 De activiteit Prentenboeken met muziek is deze 

maand al begonnen. Kinderen uit groep 1 t/m 3 gaan 

aan de hand van prentenboeken muziek gaan 

maken.  

 

 De zeepkistenrace kan helaas niet doorgaan dit jaar. 
In plaats daarvan komt Theater: Speel een verhaal in 
de plaats. In 8 lessen maken de kinderen een 
spannende, vrolijke of grappige voorstelling. Deze 
activiteit is voor groep 4 t/m 6. De activiteit start op 
donderdag 28 oktober en is van 14.15 tot 15.15 uur. 
De kosten voor “lessen” bedraagt € 16,-. Graag 
z.s.m. opgeven via de mail bij juf Mariëtte of juf 
Irma.  
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Vacature oudergeleding GMR 

 

Vacature oudergeleding GMR  

cluster Alkmaar /Graft/de Rijp/ Schermer  

en cluster Bergen/Egmond/Schoorl 

 
Beste ouders van de ISOB scholen, 

Voor onze Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) zijn we 

opzoek naar u! 

De GMR behoort uit 8 personen ( 4 oudergeleding en 4 leerkrachten) te 

bestaan en daar zijn nu al geruime tijd 2 vacatures.  

Wilt u meedenken en medezeggenschap hebben over het onderwijs van de 

ISOB? Dus over het onderwijs van uw kind(eren). Meld u zich dan aan! Het is 

belangrijk om toekomstgericht mee te denken en te discussiëren aan het 

behouden van kwalitatief en goed onderwijs voor onze kinderen.  

De GMR komt 7 keer per jaar bijeen in vergadering met de bestuurder van de 

ISOB,  2 keer per jaar schuift ook de Raad van Toezicht aan. Tijdens deze 

vergaderingen worden o.a. de volgende boven schoolse onderwerpen 

besproken: het koersplan, de formatie, de begroting, het Nationaal Herstelplan 

en andere beleidszaken van de ISOB. 

De voorzitter van de GMR heeft een filmpje gemaakt over wat de GMR voor 

een ouder inhoudt. U kunt dit filmpje bekijken op GMR wat is dat? Ook op 

www.isob.net kunt u informatie vinden over de GMR. 

Heeft u interesse in een plaats in de GMR? Mail dan met gmr@isobscholen.nl 

ook voor vragen kunt u contact met ons opnemen. 

Wij hopen te kunnen zeggen, tot gauw! 

 

 
 
 

 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl5dR3vinnIE%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7Ctine.jansen%40isobscholen.nl%7Cd268cb83bc9441b7fa8708d8dce46046%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637502221162609741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lwvF6hgvw6GKZ0YQwzMmJI4W6o1aDs6NspKBWup%2BYe0%3D&reserved=0
http://www.isob.net/
mailto:gmr@isobscholen.nl
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Buitenschoolse activiteiten 
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Agenda oktober / november 
 

 16-10 t/m 24-10 Herfstvakantie 

 28-10   Start Theater Speel een verhaal voor groep 4 t/m 6 (14.15-15.15 uur) 

 04-11   Inloopochtend groep 1 t/m 8 (08.30-09.00 uur) 

 24-11   Studiemiddag, kinderen vrij om 12.00 uur 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 

 


