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         Juni 2021 
  

Bijgaand een extra Vincketouwtje met wat informatie voor het volgende schooljaar. 
 

Personeel 
Door het vertrek van meester Chris en juf Brigitta zijn er wat veranderingen op 
personeelsgebied. Gelukkig is het grootste deel nu ingevuld.  
 
Juf Lianne en Juf Jessy voor groep 1/2/3. Juf Lianne werkt de hele week en juf Jessy op 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Juf Lis en Juf Irma staan voor groep 6,7,8, juf Lis 1 dag en juf Irma 4 dagen. 
Voor groep 4/5 komt er een nieuwe juf, Juf Mariëtte, zij werkt op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor. 
 
Er zijn nog wat open eindjes, maar ook die hopen we voor de zomervakantie nog in te vullen.  
 
Eerder bent u geïnformeerd dat Renske Bavius waarnemend directeur zal zijn totdat er later in 
het schooljaar een procedure komt voor een nieuwe directeur. Renske draait al een dag in de 
week mee en ook zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.  
 
Volgend schooljaar gymmen we op dinsdag in de Rijp (groep 3 t/m 8) en op vrijdagmiddag 
hebben we onze buitengymles. 
 

Studiedagen en vakanties 2021-2022 
Bijgaand het vakantierooster voor volgend schooljaar en de studiedagen en studiemiddagen 
voor volgend schooljaar. We verzoeken u om met uw vakantieplannen rekening te houden 
met deze dagen.  

herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

kerstvakantie 27-12-2021 7-1-2022 

voorjaarsvakantie 21-2-2022 25-2-2022 

Pasen 18-4-2022   

Meivakantie 25-4-2022 6-5-2022 

Hemelvaart 26-5-2022 27-5-2022 

      

Pinksteren 6-6-2022   

zomervakantie 18-7-2022 26-8-2022 

 

Naast de vakantie zijn er ook een aantal studiedagen en studiemiddagen waarop op school 
gewerkt wordt aan schoolontwikkelpunten en nascholing voor de leerkrachten. Want ook 
wij zijn nog niet uitgeleerd. Daarvoor hebben wij volgend schooljaar de volgende dagen 
ingepland.  
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Studiedag 20-9-2021 

studiedag 8-10-2021 

Studiemiddag 24-11-2021 

studiedag 24-12-2021 

Studiemiddag 8-2-2022 

studiedag 18-2-2022 

Studiedag 23-3-2022 

studiedag 15-4-2022 

Studiemiddag 16-6-2022 

Studiemiddag 29-6-2022 

studiedag 15-7-2022 

 

Brief van juf Mariëtte 

Dag beste ouders/verzorgers en kinderen van de Vinckhuysenschool, 

 

Graag stel ik me aan jullie voor als nieuwe collega en juf op de 

Vinckhuysenschool. Mijn naam is Mariëtte Konijn, 45 jaar, getrouwd 

met Maarten, moeder van Cato (10 jaar) en Dorus (8 jaar). Samen 

wonen wij in het dorp Driehuizen op slechts een kleine 5 km afstand 

van West-Graftdijk. 

Ik geniet van fietsen, wandelen, yoga, het langs de lijn staan bij de 

voetbal van onze kinderen, kamperen met het gezin, toneel, de 

buitenlucht en mijn werk. 

 

Sinds 1998 werk ik met veel passie en plezier in het onderwijs. Ik heb 

ervaring opgedaan op verschillende scholen en diverse 

onderwijsconcepten. Ik heb 11 jaar gewerkt op een Daltonschool in 

Heerhugowaard waar gewerkt wordt in Units. De laatste paar jaar was ik werkzaam op de 

Radboudschool in Heiloo in de groepen 5 en 6.  

Twee weken geleden heb ik een ochtendje meegedraaid op de Vinckhuysenschool. Ik wilde 

het sfeertje proeven. Contact maken met het team, de kinderen, de omgeving. Ik werd warm 

verwelkomd door zowel collega’s als kinderen. ‘Kom jij hier werken? Word jij onze nieuwe 

juf?’ De kinderen waren nieuwsgierig en terecht! Ik vertelde ze dat ik inderdaad kwam 

kijken of deze school leuk genoeg was om op te komen werken. Daar konden zij mij wel 

van overtuigen: alle kinderen spelen samen, je kent iedereen, we hebben een mooi en groot 

gebouw, er is veel ruimte; ook buiten, je kan veel samenwerken op verschillende plekken en 

we doen veel leuke dingen. Je werkt hier met een weektaak en op het planbord kan je zien 

wanneer je wat moet doen. De kinderen waren eigenaar van wat ze mij vertelde.  

Ik zie er naar uit om als teamspeler samen verder te werken aan het vernieuwde 

onderwijsconcept, te werken met jullie kinderen en natuurlijk ook samen met ouders. Zeker 

op zo’n kleine school is de relatie tussen school, kind en thuis een voorwaarde om te kunnen 
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groeien. Ik geniet van het samen op zoek gaan naar wat 

wérkt en op die manier recht te doen aan de ontwikkeling 

van ieder kind. Ik heb er zin in, we gaan elkaar ontmoeten!  

Voor nu wens ik jullie allen een heel fijne, gezonde en 

ontspannen zomervakantie toe! 

 

Vriendelijk groet,  

Mariëtte Konijn 

 

Brief van juf Renske 

Beste ouders en kinderen,  

 

Onlangs heeft u van het bestuur vernomen dat ik met ingang 

van 1 augustus Brigitta Hendriks zal opvolgen als 

waarnemend directeur. Met deze brief zal ik mij even 

voorstellen.  

 

Mijn naam is Renske Bavius en samen met Edo en onze vier 

puberzonen woon ik in Castricum. In mijn vrije tijd ben ik 

veel te vinden in onze moestuin, maar ook fiets en wandel ik 

graag.  

 

Zo’n zeven jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs nadat ik jarenlang 

HR-adviseur en vestigingsmanager ben geweest in het bedrijfsleven. Na de PABO heb ik 

een paar jaar met veel enthousiasme en plezier gewerkt als leerkracht en drie jaar geleden 

heb ik de overstap gemaakt naar een baan als schoolleider. De afgelopen jaren ben ik op een 

aantal ISOB-scholen waarnemend directeur geweest, en momenteel vervang ik de directeur 

op de Lucebertschool in Bergen.  

 

Vorige week ben ik voor het eerst langs geweest bij de Vinckhuysenschool en heb ik het 

team en de kinderen ontmoet. Een mooie eerste indruk. Wat mij gelijk opviel was de prettige 

en veilige sfeer, de blije kinderen en de betrokken leerkrachten. In de afgelopen jaren is er 

door het team hard gewerkt om het “Vinckhuysenonderwijs” goed neer te zetten. Ik vind het 

dan ook een mooie uitdaging om samen met het team dit onderwijs verder te ontwikkelen.  

In de laatste weken voor de schoolvakantie zal ik 1 dag per week al aanwezig zijn op de 

Vinckhuysenschool zodat Brigitta alles goed kan overdragen. 

 

Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Weet dat mijn deur voor u open 

staat als u vragen of opmerkingen hebt of iets anders kwijt wilt. Ook kunt u mij altijd via de 

mail of telefoon bereiken of mij aanspreken wanneer ik op het plein loop.  

Ik kijk er naar uit om de school, de kinderen, ouders en het team te leren kennen en samen 

verder te bouwen aan deze prachtige dorpsschool!  

 

Met vriendelijke groet,  

Renske Bavius 

Renske.bavius@isobscholen.nl 
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