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         Maart 2021 
  

Welkom 
Deze maand begint Lizzy op de Vinckhuysenschool. Welkom Lizzy, we wensen je een hele fijne 
tijd toe! 
 

Naschoolse 
activiteiten 

We hebben bericht 

ontvangen dat de 

naschoolse activiteiten 

doorgaan! 

Het gaat om de volgende 

activiteiten:  

 Voor de 

onderbouw (gr 1 

t/m 4): Everybody 

dance! Hier 

kunnen maximaal 

15 kinderen aan 

mee doen en we 

hebben er erg 

positieve geluiden 

over gehoord. Het 

is leuk voor 

jongens én 

meisjes. Opgeven 

via de mail bij juf 

Lianne of juf Irma. 

Als u uw kind 

hiervoor al eerder 

opgegeven heeft, 

wilt u dat dan toch 

nog een keer doen, 

we zijn het 

overzicht een 

beetje 

kwijtgeraakt. Tot nu toe hebben de volgende kinderen zich aangemeld: Mick, Femke, 

Elyse en Saar. De danslessen worden gegeven op de volgende data: donderdag 15-3, 1-

4, 8-4, 15-4, 22-4, 20-5, 27-5 en 3-6. De lessen zijn van 14.15-15.15 uur en de kosten 

bedragen € 16,- .  
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 Voor de bovenbouw (gr 5 
t/m 8): Energykidz. Hier 
kunnen 10 kinderen aan 
mee doen, de kinderen 
gaan een windmolen 
maken of een variant 
hierop zoals bv. een 
zonneoven. Een 
uitdagende lessenreeks 
waarbij de kinderen lekker 
aan de gang gaan. Leuk 
voor jongens én meisjes! 
Opgeven via de mail bij 
meester Chris of juf Irma. 
Als u uw kind hiervoor al 
eerder opgegeven heeft, 
wilt u dat dan toch nog 
een keer doen, we zijn het 
overzicht een beetje kwijt. 
De lessen worden gegeven 
op de volgende data: 
dinsdag 23-3, 30-3, 6-4, 
13-4, 20-4, 11-5, 18-5 en 
25-5. De kosten bedragen 
€ 16,-.  
 

 We willen graag nog 
haken inplannen. Hieraan kunnen kinderen van gr 4 t/m 8 meedoen. Als alles doorgaat 
starten we daar begin juni mee. Hiervoor kunt u uw kind nog niet opgeven. 

 

3-Hoeksgesprekken rapport 
Tussen 4 en 12 maart vinden dit jaar de kind/ ouder/ leerkrachtgesprekken plaats via teams. U 
kunt zich hiervoor digitaal inschrijven.  
 

Hulp gevraagd 
We hebben via de bibliotheek een paar nieuwe boekenkasten gekregen. Deze kasten kunnen 
opgehaald worden op een school in Heerhugowaard. Het gaat om 3 boekenkasten, zoals op 
de foto’s hieronder. We zitten echter met een vervoerprobleem. We hopen dat er een ouder 
is met een aanhanger of een bestelbus die deze kasten voor ons op kan halen. We horen 
graag van u, telefonisch of via de mail.  
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Kamp en schoolreisje 
In april staat het kamp voor gr 6/7/8 gepland en het schoolreisje voor de andere groepen. 
Vanwege alle maatregelen zijn schoolreisjes, excursies en schoolkamp niet mogelijk. We 
willen toch iets organiseren voor de kinderen en denken na over een alternatief programma 
op school. We houden u op de hoogte. 
  

Personeel 
Met ingang van 1 april gaat juf Lis iets minder werken. Lis blijft werken op de maandag en 
de vrijdag, voor dezelfde groepen als nu. De donderdagochtend voor groep 4/5 vervalt. Juf 
Irma gaat deze donderdagochtend overnemen. 
 

Tevredenheidsonderzoek 

Deze week krijgen alle ouders een brief mee van school met de vraag om mee te werken aan 
een tevredenheidsonderzoek. Voor de school is het belangrijk om te weten hoe tevreden u 
bent en waar verbeterpunten voor de school liggen. Zo kunnen wij blijven werken aan de 
kwaliteit van het onderwijs. Uw deelname is daarvoor belangrijk. Omdat we maar een kleine 
school zijn, is het voor de betrouwbaarheid belangrijk dat alle ouders de enquete invullen. We 
hopen dan ook dat u een paar minuten de tijd wilt nemen om hieraan mee te werken. Het zijn 
maar een paar vragen, dus het kost u niet veel tijd. Wilt u z.s.m., maar uiterlijk 2 april, de 
vragenlijst invullen? Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname. 
 
Ook de mening van leerlingen vinden wij belangrijk. Daarom worden leerlingen van groep 
6/7/8 ook gevraagd mee te doen. Zij doen de enquete op school.  
 

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.  

https://www.boink.info/beslisboom
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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.  
 

Vragenlijst GGD over het welzijn van 
uw kind 
Op verzoek van de GGD brengen we het 
onderstaande onder uw aandacht. Invullen van de 
vragenlijst helpt de GGD om het gezondheidsbeleid 
aan kinderen t/m 11 jaar goed te kunnen vormgeven. 

 
Wist u dat…  

 We een nieuwe stage juf hebben? Juf Iris is er op donderdag en vrijdag. In de 
ochtenden is ze in groep 4/5, ’s middags helpt ze waar nodig. 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Juf Astrid van de bibliotheek die elke keer erg leuke leesbevorderingslessen geeft 

aan de kinderen. 

 Alle juffen en meesters, die met elkaar zoveel mogelijk zorgen dat alle kinderen 
gewoon maar school kunnen als er een leerkracht ziek of afwezig is. 

https://www.vhschool.nl/index.php?section=24&page=245
https://www.vhschool.nl/index.php?section=24&page=245


 

Pagina 5 van 5 

 

Agenda maart/april 
 

 4 t/m 12-3 3-hoeksrapport gesprekken 

 15-3  Studiedag, alle leerlingen vrij 

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

 23-3  MR, 15.00 uur 

 30-3  Theoretisch verkeersexamen groep 6, 7 en 8 

 2-4  Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 

 7 t/m 9-4 Gedeeltelijk alternatiefprogramma i.p.v. schoolkamp/schoolreis 

 7-4  Dansproject voor groep 1, 2 en 3 

 5-4  2e Paasdag 

 20 en 21-4 IEP toets groep 8 

 23-4  Koningsspelen 

 26-4 t/m 7-5 Meivakantie  
 
namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


