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          juli/augustus  2021 
  

OR 
Voor de OR zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Op dit moment is Marc 
Faber nog penningmeester, Marc is de vader van Anne en Maartje, deze meiden zijn echter 
al een paar jaar van school en de binding van Marc met de school wordt logischerwijs 
minder. Het is geen erg arbeidsintensieve klus dus we hopen dat er een ouder die affiniteit 
heeft met cijfers, deze taak van Marc kan overnemen. U kunt zich aanmelden bij juf Irma of 
juf Renske. 
 

MR 

Tijdens de MR-vergadering van dinsdag 29 juni zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen:  

 Vertrekkend personeel en nieuw personeel 
 Coronaprotocol (weer opstarten luizencontrole / wie mag er naar de musical / 

ouders in de school etc.) 
 bezetting MR volgend jaar 
 aanpassingen schoolgids 
 schoolontwikkelplan 
 tevredenheidsonderzoek onder leerlingen / ouders / leerkrachten 
 NPO-gelden (subsidie voor wegwerken ontstane leerachterstanden tijdens 

lockdown) 

Corona-update 
Zowel onder leerkrachten en leerlingen zijn er geen besmettingen geweest. Ook nadat we 
plotseling weer even op thuisonderwijs moesten stappen, is gelukkig iedereen gezond 
gebleven. We zijn blij dat er weer wat versoepelingen zijn, nu ook voor het onderwijs.  

 Ouders mogen, op afspraak, in de school. Mondkapjes hoeven niet meer, niet op 
het plein en niet in de school. Als u het zelf prettig vindt, mag het natuurlijk wel. 

 U bent dus welkom in de school voor de rapportgesprekken. 

 We gaan ervan uit dat u gezond bent als u de school binnenkomt. Doe de 
gezondheidscheck en was/desfinfecteer uw handen bij binnenkomst. 

 De anderhalve meter blijft, zowel buiten als binnen. Daarom kunnen we nog maar 
beperkt mensen toelaten in school. Dat betekent dat we met de musical een 
beperkt aantal plekken hebben en streng moeten zijn in wie er wel en niet 
toegelaten kan worden. Als pleister op de wond, hebben we dit jaar wel opnieuw 
een filmopname. U kunt dus de musical altijd nog bekijken met andere familieleden 
die er niet bij kunnen zijn.  

 Volgend schooljaar kunnen we ook weer als vanouds op schoolreis en op 
schoolkamp. In de agenda kunt u zien wanneer deze gepland zijn. 

 Het “snottebellen”-beleid blijft bestaan. 
Na de zomervakantie wordt opnieuw bekeken wat de stand van zaken is. 
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Jaarvergadering en klassenavond 
Woensdag 25 augustus hebben we de jaarvergadering en de klassenavonden. Het rooster 
hiervoor is als volgt: 

 19.00-19.55  klassenavond gr 1/2/3 

 20.00-20.30  Jaarvergadering OR/MR 

 20.35-21.30 klassenavond gr 4/5 en 6/7/8 
Tijdens de klassenavonden krijgt u informatie over het reilen en en zeilen in de klassen.  
Tijdens de jaarverslagen presenteren de OR en MR en de school het jaarverslag van afgelopen 
jaar en wordt het financiële jaarverslag van de OR besproken. 
 

1e Schooldag 

23 augustus is de eerste schooldag. Op deze eerste dag is het natuurlijk fijn om de nieuwe 
juf en waarnemend directeur even in levende lijve te ontmoeten. In principe willen we 
daarom alle kinderen buiten ontvangen en kunnen de ouders (indien nodig nog op gepaste 
afstand) even informeel kennismaken. Als het wel mag dan vindt deze kennismaking 
gewoon in de school plaats.  
 

Brengen en halen in het nieuwe schooljaar 

Tijdens de coronaperiode hebben we gemerkt dat het voor de kinderen en leerkrachten heel 
plezierig is om de schooldag rustig te beginnen. Ook volgend jaar kunt u daarom bij de 
buitendeuren afscheid nemen van uw kind en gaat uw kind zelf naar binnen. Wel worden de 
kinderen van groep 1, 2 en 3 weer ontvangen bij de buitendeur van de onderbouw. De 
bootjes kinderen komen door de voordeur en de kinderen van groep 4 t/m 8 gaan door de 
deur bij het speellokaal naar binnen. Er staat altijd een leerkracht bij de deur om de kinderen 
binnen te laten en ouders even kort te woord te staan indien nodig. We plannen wel weer 
(korte) inloopmomenten in, voor de onderbouw zal dit frequenter zijn dan voor de 
bovenbouw, u vindt deze momenten terug in de agenda die onderaan het Vincketouwtje staat 
en in de agenda op de website en schoolapp. Ook na school mag u de school weer in voor een 
korte vraag of mededeling (als de coronamaatregelen het toestaan om zonder afspraak 
binnen te komen). Wilt u na schooltijd binnenkomen, wacht dan even tot 14.00 uur nog even 
buiten, dan laten we eerst de kinderen even uit. Daarna bent u welkom. Wilt u de leerkracht 
echt even spreken, dan vragen wij u om een afspraak te maken. 
 

Kamp en schoolreisje 
We hebben een erg gezellige dag gehad met ons alternatieve schoolreisje, de kinderen 
hebben genoten. We hoorden zelfs hier en daar: “Dit was het leukste schoolreisje ever”. 
Ook het kamp was erg gezellig. Donderdag zijn de kinderen van groep 6/7/8 na schooltijd op 
school gebleven, ze zijn gezamenlijk boodschappen gaan doen bij de Plus, hebben met elkaar 
film gekeken en pizza gegeten en 's avonds waren er acts en was er een “Ik houd van Holland” 
quiz. Om 22.00 uur gingen de kinderen naar huis. De volgende dag hebben ze op school 
ontbeten en was de dag weer vol gepland met gezellige activiteiten en spelletjes. Ook de film 
met popcorn ontbrak natuurlijk niet. De kampfoto’s staan op de schoolapp. 
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Naschoolse activiteiten 

De subsidie voor de naschoolse activiteiten is toegewezen! We hebbende volgende 
activiteiten gepland: 

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

 Haken en misschien weer breien: datum nog onbekend 

 Prentenboeken met muziek: aan de hand van prentenboeken gaan kinderen van gr 1, 
2 en 3 muziek maken. Er wordt gezongen, bewogen en gespeeld op instrumentjes, de 
laatste les is een presentatie voor familie en vrienden. 

 Zeepkistenrace, een activiteit voor groep 4, 5 en 6. In teams werken de kinderen aan 
een zeepkist; een autootje dat 1 persoon kan vervoeren, afsluitend een zeepkistenrace 
op het schoolplein. 

 Gitaarspelen, in 8 weken tijd leren de kinderen van groep 6, 7 en 8 de basis van het 
gitaarspelen, ze krijgen gedurende de periode dat de cursus duurt een leengitaar mee 
naar huis zodat ze thuis kunnen oefenen.  

 

SponsorKliks  
Onze school ontvangt in mei €52.58 van SponsorKliks. 
  
Heeft u daaraan meegeklikt? 
Met een simpele klik kunt u de Vinckhuysenschool ook gratis sponsoren, het kost u 
namelijk niets extra's! 
 

Hoe werkt gratis sponsoren? 

Heel simpel, als u via onderstaande link iets koopt, bijvoorbeeld bij BOL, Thuisbezorgd, 
Coolblue of Booking , dan ontvangt de Vinckhuysenschool geld van SponsorKliks. De link 
bevat namelijk een code om onze school te herkennen en u betaalt hetzelfde als u direct 
naar de webwinkel zou gaan, vandaar "gratis sponsoren". U kunt ook klikken op de 
SponsorKliks banner op onze website. 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10201&so=fbptms  
Wij zijn erg blij met het extra geld en alle beetjes helpen! 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.getresponse.com%2Fclick.html%3Fx%3Da62b%26lc%3DSlEX4u%26mc%3D9S%26s%3DsoyMwn%26u%3DhXBJI%26z%3DEQBuM6b%26&data=04%7C01%7Cbrigitta.hendriks%40isobscholen.nl%7Ce29d1edffbee4c21846908d921ac62e1%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637577846598917036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RREoV%2BHOhXfJT0qfDy9S7E2%2FP5ihmPoddwSy9AqbnhI%3D&reserved=0
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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. 

 
Afscheid meester Chris en juf Brigitta 

Het afscheid van juf Brigitta en meester Chris is donderdag 8 juli vanaf 14.00 uur. Bij mooi 
weer zetten we koffie/thee en frisdrank en een hapje neer op het plein voor de aula en 
kunt u gezellig en informeel gedag zeggen. Bij regen verplaatsen we het naar binnen naar 
de aula, maar we verzoeken u dan wel om de 1,5 meter in acht te blijven nemen. 

 
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 

 Er een foto van ons “schoolreisje” in de Uitkomst heeft gestaan. 

 Wij nog iemand nodig hebben die in de vakantie voor onze moestuinbak kan 
zorgen? Aanmelden kan bij juf Brigitta. 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 De ouders en leerkrachten die geholpen hebben bij NL doet, het schoolplein ziet er 

weer netjes uit en juf Lianne heeft een mooie frisse kleur op de muur in de 
huishoek 

 De kinderen van groep 6, 7 en 8, die heel hard aan het oefenen zijn voor de musical 
 

 

Agenda juli/augustus/september 
 29-6   MR vergadering 

 7-7  Musical en afscheid groep 8 

 8-7  14.00 uur: afscheid meester Chris en juf Brigitta 

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

 23-8  Start nieuwe schooljaar, korte kennismaking met juf Renske en juf 
Mariëtte 

 25-8  Jaarvergadering en klassenavonden, aanvang 19.00 uur, zie rooster    
  bij de nadere info over jaarvergadering en klassenavonden  

 27 t/m 29-9 Schoolkamp groep 6/7/8 

 27 -9  Schoolreisje groep 1 t/m 5 

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
http://www.vhschool.nl/

