Februari 2022
Welkom
Wij heten Nikki welkom op school. Wij wensen jou een hele fijne Vinckhuysentijd!

Corona-nieuws
Maanden was het goed gegaan met Corona bij ons op school, tot een paar weken geleden.
Toen was helaas ook de Vinckhuysenschool aan de beurt. Waar het begon met 1 leerling,
werden het er al gauw 7, de week daarna waren 19 leerlingen niet op school en ook juf
Jessy en juf Renske hadden het opgelopen. Gelukkig zien we nu de laatste week voor de
voorjaarsvakantie de besmettingen weer teruglopen en zijn de groepen weer iets voller.
Dinsdagavond zijn er versoepelingen aangekondigd door minister Kuipers. Ook in het
basisonderwijs worden de richtlijnen versoepeld. Dat betekent voor onze school dat na de
voorjaarvakantie de volgende regels gelden:







Wanneer een leerling besmet is met het coronavirus, hoeft hij/zij nog maar vijf
dagen in isolatie, mits hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft.
Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open
dagen weer mogelijk.
Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals
regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen
schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test en voldoende
ventileren blijven wel gelden.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.
Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve
zelftest te doen van kracht voor het onderwijspersoneel en leerlingen in de groepen
6, 7 en 8.

Voorlopig blijven wij de kinderen in de ochtend ontvangen bij de buitendeuren. U kunt
buiten afscheid nemen van uw kind en uw kind gaat zelf naar binnen. Er staat altijd iemand
bij de deur om ouders kort te woord te staan indien nodig. Dit zorgt voor heel veel rust bij
de kinderen en de leerkracht heeft ook gelijk alle aandacht voor zijn leerlingen. Mocht u de
leerkracht willen spreken voor een korte vraag of mededeling, dan vragen wij u om dit na
schooltijd te doen.

Inloopochtenden en open kanjerlessen
De nieuwe versoepelingen betekenen ook dat de inloopochtenden en open kanjerlessen
weer kunnen doorgaan. Hieronder het overzicht van de inloopochtenden en open
kanjerlessen.
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Inloopochtenden 08.30-09.00 uur
Groep 1/2/3
Groep 4/5
Wo 9 maart
Wo 9 maart
Do 14 april
Vr 3 juni
Vr 3 juni

Groep 6/7/8
Wo 9 maart
Vr 3 juni

Kanjerlessen 13.15-13.50 uur (in de kanjerweken)
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Do 12 mei
Vr 13 mei
Ma 9 mei

Groep 7/8
Wo 11 mei

Leerlingenraad
Op 12 januari is de leerlingenraad bij elkaar gekomen om samen met juf Renske te praten
over allerlei schoolse zaken die de kinderen zelf inbrengen. De volgende zaken zijn
besproken:
 De leerlingen hadden vorig schooljaar gevraagd om meer Engels te spreken in de
klas. Dat gebeurt nu wel, maar de kinderen vinden soms de Engelse liedjes saai en
willen graag nog andere Engelse activiteiten erbij. Dit is besproken met de juffen en
meester.
 Elk jaar krijgen we een kleine bijdrage van Stadswerk72 omdat we samen met de
kinderen de omgeving van school schoonhouden. De leerlingenraad gaat samen
met meester Dave onderzoeken welk buitenspeelgoed ze daarvan willen
aanschaffen.
Wel vindt de leerlingraad dat iedereen dan heel zuinig moet zijn met de spullen en
dat er geen ballen van school mee naar huis moeten worden genomen. Wanneer er
nieuwe spullen zijn, gaat de leerlingenraad dat bespreken met alle groepen.
 Het rooster van het pannaveld is aangepast.
 De kinderen vinden het heel goed dat school een moestuin heeft. Voorheen kregen
de kinderen allemaal een eigen stukje grond waar ze verantwoordelijk voor waren.
Dat willen ze nu weer.
Groep 6-7 houdt de moestuin bij (met hulp van enkele ouders) en oogst zelf zijn
groenten. Groep 8 helpt bij het koken van de groenten.

MR
Tijdens de MR-vergadering van donderdag 20 januari zijn o.a. de volgende onderwerpen
aan bod gekomen:
 Nieuwe directeur
 Formatie
 Promotie school
 Bibliotheekbezoek
 NLdoet
De notulen van de vergadering kunt u vinden op de website.
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Op tijd beginnen
De juffen en meester willen graag om 08.30 uur beginnen met hun les. Het komt soms voor
dat leerlingen iets te laat zijn. Als dat een keertje gebeurt, is dat natuurlijk niet heel erg.
Maar wanneer dit regelmatig gebeurt is dat wel storend voor de leerkracht en de groep,
aangezien zij dan al begonnen zijn.
De deuren gaan vanaf 08.20 uur open, zodat de kinderen ruim voldoende de tijd hebben
om hun jas op te hangen en hun handen te wassen. Ons verzoek aan u als ouder dan ook
om uw kind(eren) op tijd naar school te brengen. Of dat u, wanneer leerlingen zelf naar
school komen, u uw kind op tijd naar school stuurt. Bedankt voor uw medewerking alvast!

NL doet

Beste ouders,
Zaterdag 12 maart 2022 gaan we weer klussen op school in het kader van NL Doet.
Tijd: van 12.30u tot 15.00u. Wie doet er mee?
We hebben een lijst van diverse klusjes gemaakt. Vanwege Corona zijn het dit jaar
grotendeels buitenklussen. Alle handen zijn welkom, ook als je maar een uurtje
beschikbaar bent. Vind je het leuk om iets voor de school te betekenen 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
NB:




Kinderen mogen uiteraard mee. Die kunnen lekker spelen op het schoolplein.
Neem je eigen werkhandschoenen en tuingereedschap mee;
Voor overige materialen wordt gezorgd (deze worden bekostigd uit de subsidie van
het Oranjefonds).

Hartelijke groet,
Mary Smit
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De bibliotheek op school
Eens per twee weken bezoekt juf Astrid ons. Juf Astrid werkt bij Bibliotheek
Kennermerwaard. Zij gaat de groepen in om kinderen kennis te laten maken met allerlei
diverse boeken om zo de leesbevordering te stimuleren. Ook zorgt zij ervoor dat onze
bibliotheek helemaal up-to-date blijft en dat nieuwe uitgaven worden toegevoegd.
Onlangs heeft juf Astrid in groep 1-2-3 een verhaal voorgelezen over een ijsbeer die Boe
zegt. Helemaal passend bij het thema “De noordpool en zuidpool”.
En groep 4-5 en groep 6-7-8 was druk zoekende in de aula. Met een dobbelsteen en
allemaal opdrachten maakten de kinderen enthousiast kennis met allemaal nieuwe
boeken.

Bibliotheekbezoek De Rijp
Normaal gesproken gingen de leerlingen elke eerste dinsdag na een vakantie naar de
bibliotheek in De Rijp. Helaas mogen de kinderen momenteel niet meer door de
hoofdingang i.v.m. de Corona-maatregelen. Als Irma in het bezit is van de sleutel van de
zijdeur dan kunnen de kinderen naar binnen (dit is afhankelijk van wanneer Irma als
vrijwilliger werkt in de bibliotheek). Middels een berichtje in de Schoolapp zal Irma de
ouders laten weten wanneer de kinderen heen gaan en dus de bieb-pas mee naar school
moet.

Naschoolse activiteiten
Gelukkig mochten de gitaarlessen doorgaan en de eerste gitaarlessen voor groep 6-7-8
hebben al plaatsgevonden. Alhoewel het best lastig is voor de kinderen, horen we al hele
mooie muziek op donderdagmiddag door de school gaan. De gitaren gaan met de kinderen
mee naar huis, zodat ze thuis goed kunnen oefenen.
De cursussen die vanwege de Corona-maatregelen voor de kerstvakantie vroegtijdig zijn
gestopt, kunnen helaas niet meer worden ingehaald, omdat de docenten al op andere
scholen ingepland zijn voor dit schooljaar.
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Alkmaarpas
Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen met de (gratis)
Alkmaarpas, die ouders kunnen aanvragen, de eigen bijdrage vergoed krijgen, zowel voor
de naschoolse activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage.
De pas kan aangevraagd worden via de website van Alkmaarpas.nl
(https://www.alkmaarpas.nl/tegoed/alkmaarpas_aanvragen).

Agenda februari/maart










17 februari
18 februari
19 t/m 27 februari
28 februari t/m 11 maart
9 maart
9 maart
12 maart
17 maart
23 maart

Met vriendelijke groet,
Team van de Vinckhuysenschool
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Rapporten mee
Studiedag, leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Driehoeksgesprekken groep 3 t/m 8
Inloopochtend groep 1 t/m 8( 08.30-09.00u)
Leerlingenraad
NL doet (12.30-15.00u)
MR-vergadering
Studiedag, leerlingen vrij

