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         Januari 2022 
  

 

 
 

Allereerst wenst het team van de Vinckhuysenschool alle leerlingen, ouders en verzorgers 
een gelukkig en gezond 2022 toe. We gaan er samen een mooi jaar van maken! 

 
 

Corona-nieuws 
Het kabinet heeft op basis van het OMT-advies besloten dat de basisscholen na deze 

kerstvakantie weer opengaan voor alle leerlingen. We zijn heel blij dat al onze leerlingen 

volgende week weer welkom zijn op school.  

We houden het bekende pakket coronamaatregelen in onze school: 

 Ouders/verzorgers mogen niet meer in de school komen; 

 Kinderen en teamleden blijven thuis en laten zich testen bij klachten. Een kind met 

klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het minimaal 24 uur volledig 

klachtenvrij is; 

 Op school  houden alle volwassen 1,5 meter afstand van elkaar; 

 Er is extra aandacht voor de hygiënemaatregelen: handen wassen en ventileren; 

 Leerkrachten en leerlingen van groep 6/7/8 dragen een mondkapje als zij door de 

gangen lopen; 

 Leerkrachten en leerlingen van groep 6/7/8 krijgen het advies om zichzelf twee keer 

per week te testen met een zelftest. Deze testen worden na de kerstvakantie weer 

aan de leerlingen uitgedeeld.  
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Het was voor de kerstvakantie nog even spannend of we nu wel of niet eerder dicht 

zouden gaan, maar uiteindelijk kwam dan toch het besluit en begon op 16 december voor 

de leerlingen de kerstvakantie al.  

De leerkrachten werkten nog wel een weekje door. Allereerst was er natuurlijk de 

noodopvang, waar een paar kinderen gebruik van hebben gemaakt. Daarnaast was er nog 

voldoende te doen zoals het voorbereiden op eventuele afstandsonderwijs na de vakantie, 

ontwerpen van Close Reading lessen, voorbereiden thema’s, voorbereiden van de Cito-

toetsen etc. Maar wat was het vreemd om zonder kinderen op school bezig te zijn. We zijn 

dan ook blij dat de school op 10 januari gewoon weer open mag! 

 
Gelukkig viel het op onze school qua besmettingen enorm mee in de afgelopen weken. 
Helaas moest onze juf Mariëtte begin december wel ruim een week in quarantaine 
vanwege een huisgenoot met Corona. Met wat creativiteit hebben wij groep 4-5 deze 
periode wel naar school kunnen laten komen. In de ochtend kregen ze via het digibord les 
van juf Mariëtte en daarna werden ze net als in de middag gesplitst en konden ze 
zelfstandig verder werken in groep 1-2-3-4 en groep 5-6-7-8. Kijk eens hoe feestelijk juf 
Mariette op het digibord aanwezig was! Maar het is toch veel leuker als de juf er echt is, 
dus de kinderen waren allemaal weer heel blij toen ze er weer was.  
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Kerstviering  
Op de Vinckhuysenschool was het op de laatste vrijdag van dit jaar sfeervol en gezellig.  
De dag begon met een heerlijk kerstontbijt. De kinderen zagen er prachtig uit in hun 
feestelijke kleding en glitters en lampjes in de haren. Juf Mariëtte las een kerstverhaal 
voor, terwijl de kinderen aan het eten waren van allerlei lekkers.  
De rest van de dag bestond uit verschillende kerstactiviteiten. Er werden onder andere 
kerstbomen getimmerd en met wol ingevuld, van muziekpapier werden er engeltjes 
gemaakt en kerststalletjes geknutseld. Ook waren er optredens door en voor de kinderen, 
met toneelstukjes die ze zelf hebben bedacht en waar ze de hele week hard op hadden 
geoefend. En natuurlijk hebben we ook kerstliedjes met elkaar gezongen. Het was een 
feestelijke dag. 
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Kanjertheater 
Het is al weer even geleden maar op 25 november hebben wij bezoek gehad van het 
Kanjertheater.  
Gedurende deze dag was er voor elke groep een voorstelling. Na de voorstelling gingen 
Georgette en Jacqueline van het Kanjertheater in gesprek over de voorstelling. Leerlingen 
mochten reageren op wat ze gezien hadden en werden uitgenodigd om te laten zien hoe ze 
het anders hadden kunnen doen.  
Groep 1-2-3 heeft van alles geleerd over de Kanjerpetten. Welke kleuren petten zijn er 
eigenlijk en wanneer zet je welke pet op?  
Groep 4-5 en groep 6-7-8 hadden beiden de voorstelling “Ik wil erbij horen”. Over pesten 

en uitsluiten van kinderen, maar ook over meelopen of juist niet meelopen met de rest. Dit 

gaf na afloop mooie gesprekken. Met lessuggesties vanuit het Kanjertheater zullen de 

groepen komende tijd nog verder aan de gang gaan met dit onderwerp.  
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Naschoolse activiteiten 
Vanwege alle maatregelen is het op dit 
moment onduidelijk wanneer de 
naschoolse activiteiten weer kunnen 
doorgaan.  
Voor de bovenbouw staat (onder 
voorbehoud) het volgende gepland: 

 Speel gitaar (groep 6-7-8): In 8 
lessen leren de kinderen de 
basisbeginselen van het 
gitaarspelen. Gedurende deze 
lessen krijgen de kinderen een 
gitaar en muziekstandaard mee 
naar huis, zodat ze thuis goed 
kunnen oefenen. Er kunnen 
maximaal 8 leerlingen meedoen 
aan deze activiteit (er zijn nog 2 
plekjes vrij). De eerste les is 2 
weken uitgesteld waardoor de 
activiteit begint op 27 januari. 
Aanmelding via juf Irma: 
irma.mensink@isobscholen.nl 

 

 

Welkom 
Wij heten Sanne welkom op school. Wij wensen je een hele fijne Vinckhuysentijd! 
 

De studiemiddag van 8 februari komt te vervallen 
Omdat we op 16 december een ingelaste studiedag hadden, komt de studiemiddag van 8 
februari te vervallen. Die dag is er gewoon tot 14.00 uur les.  
 

 

Agenda januari/februari 
 

 10 t/m 14 januari Kanjerweek 

 20 januari  MR-vergadering 

 24 januari  Start Citoweken t/m 4 februari 

 27 januari  Start naschoolse activiteit Speel gitaar (onder voorbehoud) 

 17 februari  Rapporten mee 

 18 februari  Studiedag, leerlingen vrij 

 19 t/m 27 februari Voorjaarsvakantie 

 

Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 
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