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         April 2021 
  
 

Naschoolse activiteiten 

De naschoolse activiteiten zijn gestart, hieronder nog even de data van de activiteiten: 

 Voor de onderbouw (gr 1 t/m 4): Everybody dance!  Op donderdag 25-3, 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,-.  

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

 

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. 

 Avondvierdaagse, alternatieve vorm   
 Unieke Avond4daagse in Graft-de Rijp 
 Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien. Maar met een unieke editie 
kan hét wandelfeest voor kinderen toch doorgaan. Tussen 19 April en 16 Mei 2021 kunnen 
zij in Graft en De Rijp hun eigen Avond4daagse lopen. Volledig coronaproof. Avond4daagse 
Graft-de Rijp organiseert samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en 
eRoutes deze bijzondere editie. Met een speciale app lopen de kinderen hun eigen routes 
op hun eigen moment. Zo wordt drukte en groepsvorming voorkomen. En na afloop wacht 
de officiële Avond4daagse medaille. Op de website van school en via deze site 
(info@avond4daagse-graft-derijp.nl) vindt u alle informatie hierover. 
Aanmelden 
Inschrijven is mogelijk vanaf 29 maart via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/derijp.  
 

Tevredenheidsonderzoek 

De afgelopen weken zijn er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen van de 
bovenbouw en ouders. We willen iedereen bedanken voor het invullen van de vragenlijst. We 
hadden precies genoeg antwoorden voor een betrouwbare respons, 25 ouders van de 31 
hebben de vragenlijst ingevuld. De uitkomsten zullen worden bekeken en er zal een plan van 
aanpak gemaakt worden voor de verbeterpunten die hieruit voortkomen. Met de MR zullen 
deze besproken worden. Via scholenopdekaart.nl kunt u ook de resultaten van de 
tevredenheidsonderzoeken bekijken. De nieuwe resultaten worden hierop binnenkort 
gepubliceerd. 

mailto:info@avond4daagse-graft-derijp.nl
https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/derijp
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/west-graftdijk/5834/openbare-basisschool-vinckhuysen/
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Big Shopper/grote plastic tas mee 
We willen u vragen om uw kind een grote plastic tas of big shopper voorzien van naam 
mee te geven naar school. In het geval dat de school onverhoopt dicht moet omdat er een 
besmetting is geconstateerd, kunnen wij dan de spullen van de kinderen die mee naar huis 
moeten in deze tas verzamelen. 
 

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. Als er mededelingen zijn of wijzigingen in het protocol 
laten we u dit natuurlijk weten. 

 
Leerlingenraad 
Ook op school hebben we verkiezingen gehouden, en wel voor de leerlingenraad. In de 
leerlingenraad gaat juf Brigitta in overleg met de vertegenwoordigers van de diverse 
groepen om allerlei schoolse zaken, die de kinderen inbrengen, te bespreken. We hebben 
daarvoor echte verkiezingen gehouden. De kandidaten hebben een motivatiebrief 
geschreven, de kinderen hebben een stempas gekregen en hebben op woensdag 24 maart 
gestemd. De volgende kinderen zijn gekozen in de leerlingenraad: Niek van groep 3, Tom 
van groep 4, Tom van groep 5, Naomi en Fenna van groep 6 (zij hadden beiden evenveel 
stemmen), Loek van groep 7 en Bob van groep 8. 

    
 

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. 
 
 
 

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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Onze  zijn deze keer voor:  
 Alle kinderen van groep 6, 7 en 8. Ze zijn 

allemaal geslaagd voor hun theoretische 
verkeersexamen. Goed gedaan hoor! 

 Harjen en Paul, die voor ons de 
boekenkasten hebben opgehaald in 
Heerhugowaard. 

 Harjen, Mary en Mike voor het snoeien 
van de wilgenboog/tunnel/hut en 
opruimen van het schoolplein. 

 De kinderen die de kasten hebben 
schoongemaakt. 
 

 

Agenda april/mei 
 

 20 en 21-4 IEP toets groep 8 

 23-4  Koningsspelen 

 26-4 t/m 7-5 Meivakantie 

 12-5    Schoolfotograaf, onder voorbehoud 

 13/14 mei    Hemelvaartweekend, alle leerlingen vrijdag 

 17 t/m 21-5 Kanjerweek 

 24-5  2e Pinksterdag, alle leerlingen vrijdag 

 25-5  MR vergadering 

 26-5   M&J dag (onder voorbehoud) 

 29-5  NL doet van 14.00-17.00 uur, onder voorbehoud  
 
namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


