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         Februari 2021 
  

 

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

CITO afnames en rapport 
Gewoonlijk worden er in januari en juni altijd CITO’s afgenomen om de ontwikkeling van de 
kinderen te volgen en de kwaliteit van ons onderwijs te meten. Na een lange periode 
thuisonderwijs vinden wij het niet zinvol om nu alle CITO’s af te nemen. Door de toetsen die 
horen bij de methodes hebben we een goed beeld van onze kinderen en we vinden het 
belangrijker om onze tijd te besteden aan goed onderwijs dan aan het testen van de kinderen. 
We hebben per groep en per kind bekeken welke toetsen we wel zinvol vinden om af te 
nemen en zullen dit de komende weken gaan doen. De CITO toetsen die we afnemen zullen 
niet afgerond zijn voordat we de rapporten meegeven. Tijdens de rapport gesprekken kunnen 
we eventueel toelichten welke toetsen we bij uw kind wel willen afnemen. De rapporten 
worden donderdag 18 februari meegegeven. De oudergesprekken vinden digitaal plaats. 
 

Welkom 
Tonie komt bij ons op school, iets later dan gepland omdat we dicht moesten, maar we zijn 
blij dat je nu echt bij ons kan beginnen. Hartelijk welkom en veel plezier op de 
Vinckhuysenschool! 
 

MR 
Tijdens het MR-overleg van dinsdag 26 januari zijn de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen:  

 evaluatie afstandsonderwijs 
 begroting / formatie 
 schooladvies / eindtoets groep 8 
 Citotoetsen 

Meubilair en meer… 
Tijdens de sluiting van de school is er ook in de school wat gebeurd, er is geschilderd in de 
aula en bij de voordeur. Door lekkage was het verfwerk niet helemaal mooi meer, dat ziet 
er nu weer prachtig uit. 
 

https://www.boink.info/beslisboom
https://www.vhschool.nl/index.php?section=24&page=245
https://www.vhschool.nl/index.php?section=24&page=245
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In de onderbouwlokalen 
is nieuw meubilair 
gekomen, het ziet er 
prachtig uit. Nu is er 
weer eenheid in de 
school, want een paar 
jaar geleden waren de 
hogere groepen en de 
aula, al aan de beurt 
geweest.  

 
Het oude meubilair is opgehaald door een stichting en 
zal worden verscheept naar de Nederlandse Antillen. Zo 
krijgt het nog een mooie bestemming! 
  
 

Gedicht van Naomi 
In januari heeft meester Chris een uitnodiging gestuurd om mee te doen aan een 
dichtwedstrijd georganiseerd door de website www.kinderboeken.nl. Uitgeverij Ploegsma 
wil met de mooiste gedichten een dichtbundel samenstellen. Het gedicht moet aan een 
aantal voorwaarden voldoen, het moet bijvoorbeeld met dieren te maken hebben. Op de 
website waren al illustraties van de dieren geplaatst. 
Naomi heeft gekozen voor de illustratie met daarop 'schapen en kippen' omdat deze dieren 
haar het meeste aanspreken. Het gedicht is ingestuurd naar de uitgeverij en we hopen 
natuurlijk dat het gedicht in de dichtbundel komt, maar het meedoen en bedenken van een 
eigen rijm was al heel erg leuk.  
 
Kippen en schapen 
  
Kippen en schapen zijn vrij. 
Ze leven zij aan zij. 
De een heeft veren, de ander wol. 
Voor allebei een eigen rol. 
De kip legt steeds een ei. 
Het schaap graast in wei. 
Altijd verdraagzaam naar elkaar. 
Ook al vinden ze elkaar soms wat raar. 
De mensen kunnen nog wat van ze leren. 
De een heeft wol, de ander veren. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kinderboeken.nl%2F&data=04%7C01%7Cchris.vandegeer%40isobscholen.nl%7C8d13a89f049f4c8a0ecb08d8cdb5b92a%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637485527672437832%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P%2FEEIbv0Fz9GJcwMyNYWn6P0xKTpv8uwog3HOEvcewY%3D&reserved=0
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Bedankje 
Het team bedankt de ouders voor de taart en de 
tulpen! We hebben ervan gesmuld. En we vinden 
het natuurlijk fijn om te weten dat jullie onze 
inspanningen waarderen.  
 

Naschoolse activiteiten 

We hadden voor dit schooljaar nog wat activiteiten 

gepland, maar vanwege alle maatregelen, is het op 

dit moment onduidelijk of deze doorgang kunnen 

vinden. 

Het gaat om de volgende activiteiten:  

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

dance now. 

 Voor de bovenbouw (gr 5 t/m 8): Elektronicakidz.  

 Vingerhaken en breien 
 

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!  

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

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 De ouders die hun best hebben gedaan om hun kinderen thuis te helpen met hun 

schoolwerk!  

 De leerlingen die thuis hun best deden om hun schoolwerk te maken! 

 Naomi die een erg leuk gedicht heeft gemaakt, we zijn benieuwd of het in de  
dichtbundel wordt opgenomen. 

 

Agenda februari/maart 
 

 19-2  Rapport mee 

 19-2  Studiemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij 

 22-2 t/m 26-2 Voorjaarsvakantie 

 2-3 t/m 11-3 Rapportgesprekken (ouder en kind) 

 3-3  Onder voorbehoud: HALT-les groep 6/7/8 

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


 

Pagina 4 van 4 

 15-3  Studiedag, alle leerlingen vrij. 

 15-3 t/m 19-3 Week van de Lentekriebels 

 23-3  MR 
 

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

 


