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         November 2021 
  

 

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

Corona-nieuws 
Helaas gaan de corona-besmettingen weer fors omhoog waardoor wij als school ons weer 
genoodzaakt zien om extra maatregelen te nemen: 

• Ouders nemen nog steeds buiten afscheid van hun kind(eren) waarna het kind 
zelfstandig naar binnen gaat; 

• De inloopochtenden vervallen tot nader order; 
• De optredens van de naschoolse activiteiten vervallen; 
• Ouders komen alleen in school op afspraak en dragen een mondkapje (tot u zit 

en 1,5 meter afstand heeft van de ander). 
 
De regels betreffende thuisquarantaine zijn aangescherpt. Een gezin gaat op dit moment in 
quarantaine wanneer één gezinslid positief getest is. Maar ook is er nog heel veel 
onduidelijk. Tot voor kort gebruikten we de beslisboom en het protocol basisonderwijs, 
maar helaas zijn deze op dit moment nog niet aangepast. Zodra we meer horen over 
eventuele nieuwe regels, zullen wij deze met u communiceren. Bij onduidelijkheid of twijfel 
zullen wij altijd contact opnemen met de GGD om advies te vragen.  
 
We hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, om zo samen de kans op 
besmetting van onze leerlingen én leerkrachten te beperken. Twijfelt u, bel dan vooral met 
school! 
 
Gesprekken 
Deze maand is de eerste gespreksronde. We willen de gesprekken graag op school met u 
en uw kind voeren. Om dat op veilige wijze te doen, gelden er ook dit keer weer een aantal 
afspraken: 

• U wacht buiten, tot de leerkracht u komt ophalen. Groep 1 t/m 3 bij de ingang 
bij de onderbouw, groep 4 t/m 8 bij de voordeur (dijkzijde); 

• In school draagt u een mondkapje tot u zit (alleen volwassenen); 
• Leerkracht en ouders/kind houden 1,5 meter afstand van elkaar; 
• Na het gesprek verlaat u direct de school, groep 1 t/m 3 via de ingang bij de 

onderbouw, groep 4 t/m 8 via de voordeur (dijkzijde); 
• Heeft u een volgend gesprek, dan wacht u buiten tot het tijdstip van het 

volgende gesprek; 
• Bij klachten blijft u thuis en informeert u de leerkracht zodat er een nieuwe 

afspraak kan worden gemaakt;  
• Vindt u het zelf niet prettig om het gesprek op school te voeren, dan kunt u dat 

aangeven bij de leerkracht. Dan wordt er een digitaal gesprekmoment met u 
afgesproken.  
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Ondertussen nemen wij als school ook weer maatregelen om het thuisonderwijs op te 
starten, mocht dat weer nodig zijn. Wanneer een kind in quarantaine moet omdat een 
gezinslid positief getest is, dan zullen wij vanaf de 2e dag thuiswerk opgeven. Omdat de 
leerkracht al lesgeeft op school, is het niet mogelijk om deze kinderen thuisonderwijs te 
geven. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen thuis wel werken op Basispoort met de 
thuisinloggegevens die u eerder dit jaar van de leerkracht heeft ontvangen.  
 

Sinterklaas 
Ook op de Vinckhuysenschool merken we dat Sinterklaas 
en zijn Pieten weer in het land zijn. De school is weer 
prachtig versierd en in de kleutergroep is zelfs al de stal 
voor Ozosnel in orde gemaakt, zodat hij even kan rusten 
wanneer hij ’s nachts de school komt bezoeken.  
 

De kinderen hebben woensdag hun schoen gezet. En er 
werd door alle kinderen heel luid gezongen. Sinterklaas 
heeft dat zeker gehoord, want de volgende dag bleek er 
bezoek te zijn geweest op de Vinckhuysenschool.  
Maar waar waren toch die schoenen gebleven? En wie had er zo’n troep gemaakt in de klas 

van groep 1-2-3? Gelukkig is alles weer goed gekomen en konden alle kinderen genieten 

van een kadootje en iets lekkers.  

 

MR 
Tijdens de MR-vergadering van donderdag 18 november zijn o.a. de volgende onderwerpen 
aan bod gekomen: 

 Corono-maatregelen (en eventuele gevolgen geplande activiteiten) 

 Schoolontwikkelplan 

 Begroting 

 Invalproblematiek (landelijk en ISOB) 

 Plan van aanpak Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) 

 Promotie 

 

Wijziging studiedagen 
In verband met de schoolontwikkeling en de procedure voor de nieuwe directeur hebben 
wij moeten schuiven met de studiedagen.  
 

Dit betekent voor u dat er op donderdag 16 december een extra studiedag zal zijn. De 
kinderen zijn deze dag vrij. De studiemiddagen van 8 februari en 16 juni komen hierdoor te 
vervallen. 
Hierdoor komt de laatste les van de naschoolse activiteit van groep 4,5,6 te vervallen. In 
plaats daarvan duren de lessen op 2 en 9 december langer, namelijk van 14.15 tot 15.45 
uur.  
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Kanjertheater 
Onze school is een kanjerschool. Met deze methode 
werken wij aan de sociaal emotionele ontwikkeling 
van de kinderen. De afgelopen 1,5 jaar waren door 
Corona rare tijden voor iedereen, en zeker ook voor 
de kinderen die opeens thuisonderwijs kregen. Met 
behulp van de NPO-gelden zetten wij dan ook extra 
in op de groepsvorming in onze school.  
Het Kanjertheater maakt interactieve voorstellingen 
voor basisscholen. Door middel van deze 
voorstellingen maken zij allerlei thema’s 
bespreekbaar binnen de klas.  
Op donderdag 25 november komt het Kanjertheater 
naar de Vinckhuysenschool. Zij zullen deze dag aan 
iedere groep een voorstelling geven.  
 

SponsorKliks  
Heeft u daaraan meegeklikt? 
Met een simpele klik kunt u de Vinckhuysenschool ook gratis sponsoren, het kost u 
namelijk niets extra's! 
 

Hoe werkt gratis sponsoren? 

Heel simpel, als u via onderstaande link iets koopt, bijvoorbeeld bij BOL, Thuisbezorgd, 
Coolblue of Booking , dan ontvangt de Vinckhuysenschool geld van SponsorKliks. De link 
bevat namelijk een code om onze school te herkennen en u betaalt hetzelfde als u direct 
naar de webwinkel zou gaan, vandaar "gratis sponsoren". U kunt ook klikken op de 
SponsorKliks banner op onze website. 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10201&so=fbptms  
Wij zijn erg blij met het extra geld en alle beetjes helpen! 

 
Agenda november/december 
 

 24-11   Studiemiddag, kinderen vrij om 12.00 uur 

 25-11   Kanjertheater 

 03-12   Sinterklaasfeest  

 16-12   Studiedag, kinderen gehele dag vrij 

 22-12   Kerstfeest op school  

 24-12   Studiedag, kinderen gehele dag vrij 

 25-12   Start kerstvakantie t/m 9 januari 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.getresponse.com%2Fclick.html%3Fx%3Da62b%26lc%3DSlEX4u%26mc%3D9S%26s%3DsoyMwn%26u%3DhXBJI%26z%3DEQBuM6b%26&data=04%7C01%7Cbrigitta.hendriks%40isobscholen.nl%7Ce29d1edffbee4c21846908d921ac62e1%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637577846598917036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RREoV%2BHOhXfJT0qfDy9S7E2%2FP5ihmPoddwSy9AqbnhI%3D&reserved=0

