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          Start schooljaar 
augustus  2021 

  
 
Beste ouders,  
Maandag 23 augustus is weer de eerste schooldag. Wij hopen dat u allen heeft genoten van de vrije 
weken en dat de kinderen er weer zin in hebben. Het team heeft zich deze week al voorbereid en 
heeft er veel zin in om alle kinderen weer te mogen begroeten.  
 

Brengen en halen in het nieuwe schooljaar 
Ook dit schooljaar zullen we de kinderen ontvangen bij de buitendeuren. U kunt buiten afscheid 
nemen van uw kind en uw kind gaat zelf naar binnen.  
De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan bij de buitendeur van de onderbouw naar binnen, de 
bootjeskinderen door de voordeur en de kinderen van groep 4 t/8 gaan door de deur bij het 
speellokaal. Er staat altijd een leerkracht bij de deur om de kinderen binnen te laten en ouders kort 
te woord te staan indien nodig. Mocht u de leerkracht willen spreken voor een korte vraag of 
mededeling, dan vragen wij u om dit na schooltijd te doen. Mocht u de leerkracht echt willen 
spreken, dan vragen wij u om een afspraak te maken.  
Omdat u als ouder in de ochtend niet meer in school komt, zullen wij wel vaker dit schooljaar 
inloopmomenten inplannen. Deze momenten zullen worden gecommuniceerd via het 
Vincketouwtje en in de agenda op de website en schoolapp.   
 

Team schooljaar 2021/2022 
Voor de vakantie waren er nog een paar losse eindjes, maar gelukkig is de formatie rond en starten 
we het schooljaar met een volledig team. We krijgen er een meester bij, namelijk meester Dave.   
 

Groep Leerkracht Werkdagen Emailadres 

1/2/3 Juf Lianne Ma t/m vr lianne.vanadrighem@isobscholen.nl  

4/5 Juf Mariëtte Ma/wo/do/vr Mariette.konijn@isobscholen.nl  

6/7/8 Juf Irma 
Juf Lis 

Ma/di/do/vr 
Wo 

Irma.mensink@isobscholen.nl 
Lis.bos@isobscholen.nl  

Ond.ass OB Juf Jessy Ma/wo/do/vr Jessy.pasteuning@isobscholen.nl  

Ond.ass. MB/BB Meester Dave Ma/di/do Dave.boonkamp@isobscholen.nl 

Intern begeleider Karen Bloemdaal Wo Karen.bloemendaal@isobscholen.nl  

Administratie  Wilma Visser Wo-ochtend Wilma.visser@isobscholen.nl  

Directie Renske Bavius Di/wo/do Renske.bavius@isobscholen.nl  

 
Enkele aanvullende opmerkingen: 

 Jessy is onze onderwijsassistent voor de onderbouw en is aanwezig van 9.00 tot 14.00 uur.  

 Op dinsdagmiddag geeft Lis dramales aan de onderbouw.  

 Mariëtte geeft in de ochtend les aan groep 4/5 tot 12.00 uur. Zij zal tot 14.00 uur aanwezig 
zijn. Mocht u iets aan haar willen vragen of willen bespreken, doet u dat dan even voor 
14.00 uur.  

 Dave is onze onderwijsassistent voor de bovenbouw op dinsdag en donderdag. Daarnaast 
zit Dave in het laatste jaar van zijn Pabo-studie en loopt hij op maandag stage in groep 
6/7/8.  
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 Onze concierge Haaije heeft helaas besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden voor 
het ISOB. Wij zijn op zoek naar een vervanger voor hem.  
 

Jaarvergadering en klassenavond 
Op woensdag 25 augustus hebben wij de klassen-informatieavond gepland en de jaarvergadering 
van OR/MR.  
Tijdens de klassenavonden krijgt u informatie over het reilen en en zeilen in de klassen.  
Tijdens de jaarvergadering presenteren de OR, de MR en het team het jaarverslag van afgelopen 
jaar en wordt het financiële jaarverslag van de OR besproken. 
 
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 gr 6/7/8 
 
We vinden het belangrijk u hiervoor fysiek in de school te ontvangen. Echter, vanwege het 
coronavirus kunnen er maar een beperkt aantal ouders tegelijk in school.  
Hiervoor gelden de volgende regels: 
-          1 ouder per gezin (per klas) 
-          bij binnenkomst in de school handen desinfecteren 
-          u houdt 1,5 meter afstand van andere volwassenen 
-          u heeft geen klachten die horen bij het coronavirus 
-          u heeft u vooraf aangemeld 
 
We willen graag inventariseren hoeveel ouders naar de klasseninformatieavond komen.  
Wilt u ons daarom uiterlijk dinsdag 24 augustus via een mail naar de leerkracht of directie laten 
weten of u bij de informatieavond aanwezig wilt zijn? Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Gevraagd: Penningmeester voor de OR 
Al voor de vakantie is er een oproep gedaan voor een nieuwe penningmeester, maar helaas heeft 
nog niemand zich aangemeld. Dus nogmaals deze oproep!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. 

 

Corona-nieuws 
Om te bepalen of uw kind naar school mag, kunt u de beslisboom gebruiken. Deze is als bijlage 
meegestuurd. Tevens kunt u de beslisboom vinden op https://www.boink.info/beslisboom. De 
beslisboom wordt regelmatig geactualiseerd.  
Twijfelt u, bel dan vooral met school, samen komen we er vast uit! 
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Agenda augustus/september 
 23-8  Start nieuwe schooljaar 

 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 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 
 


