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         Mei en juni 2021 
  
 

Naschoolse activiteiten 

Let op: Er is een nieuwe activiteit gepland! 

 We gaan weer starten met haken! Irma van Adrighem, de moeder van juf Lianne, gaat 
de lessen geven. De data zijn: 8 juni, 15 juni, 22 juni en 29 juni. Hieraan kunnen 8 
kinderen van gr 4 t/m 8 meedoen. De kosten bedragen € 8,- . Geef snel op want vol is 
vol! Opgeven kan bij meester Chris of juf Irma. 

 Vingerhaken. Voor de onderbouw hopen we dit aan het begin van het nieuwe 
schooljaar in te kunnen plannen.  

 

Meester & Juffendag 
26 mei hebben we de meester & juffendag gepland. Wat we gaan doen blijft natuurlijk 
geheim. I.v.m. de coronamaatregelen vindt de activiteit op school plaats maar het wordt vast 
en zeker een leuke dag. Het is de bedoeling dat de kinderen wel hun fruit en drinken voor de 
eerste pauze meenemen. Voor de lunch zorgen wij. Wel graag drinken meegeven voor de 
lunch. We hebben er heel veel zin in! 
 

Kamp en schoolreisje 
Ook voor kamp en schoolreisje hebben we een alternatief programma bedacht. 24 juni 
houden we een alternatief schoolreisje op school. Ook hiervoor geldt dat de kinderen alleen 
voor de eerste pauze fruit en drinken mee moeten nemen en hun drinken voor de tweede 
pauze. En ook hierover verklappen we verder nog niets……….. 
We zijn ook bezig met het programma voor het alternatieve schoolkamp. Dit vindt plaats op 
24 en 25 juni, helaas zonder overnachting, maar ook hier gaan we een feestje van maken. 
Nadere informatie over het programma van deze twee dagen krijgt u later van meester Chris. 
Wel is het de bedoeling dat ook deze kinderen op 24 juni fruit en drinken voor de eerste 
pauze meenemen en alleen drinken voor de tweede pauze. 
 
 

NL-doet 
Zaterdag 29 mei 2021 gaan we klussen op school in het kader van NL Doet.  

Tijd: van 10.00u tot 12.30u. Wie doet er mee? 

  

We hebben een lijst van diverse klusjes gemaakt. Vanwege Corona zijn het dit jaar 
grotendeels buitenklussen. Het is fijn dat onze kinderen zo’n prachtig groot schoolplein 
hebben met veel groen, maar dit grote plein vergt zo nu en dan wat onderhoud. Voor onze 
conciërge Haaije is het onmogelijk om dit allemaal bij te houden binnen de beperkte uren 
die hij heeft op onze school. We willen o.a. onkruid wieden, schoonmaakwerk verrichten, 
nieuwe buitenverlichting ophangen, vegen, er is straatwerk en de plantenbakken hebben 
verzorging nodig.   
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Alle handen zijn welkom, ook als je maar een uurtje beschikbaar bent. Vind je het leuk om 
mee te helpen en om elkaar weer eens te treffen (danwel kennis te maken)? Meld je dan 
s.v.p. aan bij Mary (moeder van Sophie en Tom).  
Dat kan op het schoolplein / per telefoon of app: 061 061 3701 / per e-mail: 
smitmary@hotmail.com 

Maar je mag je ook aanmelden bij een van de leerkrachten.  
  
NB:  

 Kinderen mogen uiteraard mee. Die kunnen lekker spelen op het schoolplein.  

 Neem je eigen werkhandschoenen en tuingereedschap mee;  

 Als iemand een bosmaaier kan meenemen: graag! De bosmaaier van school heeft 
zojuist de geest gegeven.  

 Voor overige materialen wordt gezorgd (deze worden bekostigd uit de subsidie van 
het Oranjefonds).  

  
Hartelijke groet,  
Mary Smit 
 

Cito 
Vanaf 31 mei zijn we weer 3 weken bezig met het afnemen van de Cito toetsen. We 
kunnen hierdoor goed de vorderingen van de kinderen volgen en plannen maken voor ons 
onderwijs. We gebruiken de Cito’s vooral om te kijken waar de kinderen “staan” en hoe we 
ons onderwijs zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op wat de kinderen nodig hebben 
om te kunnen groeien.  
 

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. 
De school is inmiddels voorzien van sneltesten voor het personeel, daarmee kan het 
personeel zich testen om te controleren of zij het virus, zonder het te weten, bij zich 
dragen. Sinds de meivakantie zijn er geen corona-gevallen op school bij personeel, 
leerlingen.  

 
Personeel 

Zowel juf Brigitta als meester Chris gaan volgend jaar op een andere school werken. 
Natuurlijk gaan we met de kinderen en het team afscheid van deze twee collega's nemen. 
Op de laatste schooldag, 8 juli, om 14.00 uur, kunnen ouders afscheid nemen van de 
vertrekkende personeelsleden.  

mailto:smitmary@hotmail.com
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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We vinden het erg jammer dat ze er allebei voor gekozen hebben om elders te gaan 
werken, maar we begrijpen natuurlijk hun keuze en wensen ze het allerbeste. Zodra we iets 
weten over de invulling van de ontstane vacatures wordt u hierover geïnformeerd. 
 

Wist u dat…  
 Er een erg leuke pagina over school in de uitkomst heeft gestaan? Op onze website 

www.vhschool.nl kunt u deze nog bekijken 

 Groep 6, 7 en 8 weer hard aan het oefenen zijn voor de musical? 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Alle kinderen en ouders die zich nog steeds goed houden aan de geldende 

coronamaatregelen. We hopen dat het einde van de maatregelen in zicht is. 

 De moeder van Naomi en Dewi voor het herstellen van het gat in het schoolplein en 
verwijderen van onkruid. 
 

 

Agenda mei/juni/juli 
 24-5  2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

 25-5  MR vergadering 

 26-5   M&J dag 

 29-5  NL doet van 10.00- 12.30 uur  

 31-5 t/m 18-6 Cito weken 

 9-6  studiemiddag, de kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

 21-6  studiedag, de kinderen zijn de hele dag vrij 

 24-6  alternatief schoolreisje groep 1 t/m 5 

 24/25-6 alternatief schoolkamp groep 6,7,8 

 29-6   MR vergadering 

 7-7  Musical en afscheid groep 8 

 8-7  14.00 uur: afscheid Chris en Brigitta 

 9-7  Start schoolvakantie, de kinderen zijn vrijdag 9-7 vrij 

 23-8  Start nieuwe schooljaar  
 
Team van de Vinckhuysenschool 
 

http://www.vhschool.nl/

