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         Maart 2022 
  

 
Corona-nieuws 
Wat was het fijn om na de voorjaarsvakantie weer te starten met volle groepen. 
Momenteel valt het enorm mee met de besmettingen, maar af en toe krijgen we toch nog 
een melding dat een leerling een paar dagen in quarantaine moet vanwege Corona. Het 
blijft dus belangrijk dat u uw kind thuis houdt bij klachten en laat testen. Om te bepalen of 
uw kind naar school mag, kunt u de beslisboom gebruiken: 
https://www.boink.info/beslisboom.  

 
 
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 
 

https://www.boink.info/beslisboom
mailto:smitmary@hotmail.com
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Opening kunstthema 
Op woensdag 2 maart was de opening van ons schoolbrede thema “Kunst”. 
De kinderen werden verwelkomd door ‘suppoost Mariëtte’ in het 
Vinckhuysenmuseum en de kunstenaren Lis, Lianne, Karen en Renske. In 
groepjes hebben de kinderen buiten gezocht naar stukjes van schilderijen. 
In het museum binnen gingen de kinderen op zoek naar het schilderij 
waarbij dat bepaalde stukje hoorde. De kinderen moesten goed kijken naar 
vorm en kleur. De oudere kinderen hielpen de jongste kinderen met kijken 
en zoeken. Wat werd er goed samengewerkt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertussen is ook juf Mieke weer gestart met haar lessen. Komende weken gaan de 
leerlingen aan de gang met verschillende activiteiten. Groep 1-2 maakt kennis met de oude 
meester Frans Hals, de functie van schilderen toen en fotografie hedendaags. Groep 3-4 
maakt een museumzaal in een schoenendoos, waarbij zij door stencilling teckniek onder 
andere patronen gaan maken voor de muren. Groep 5-6 gaat aan de gang met 
verschillende afdruktechnieken en maken een wapenschild. Groep 7-8 schildert een 
landschap en gaan met een afdruktechniek een kasteel dat zij tekenen in 2-punts-
perspectief op dit landschap neerzetten.   
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Naschoolse activiteiten 
Komende maanden zal Irma van Adrighem weer haaklessen verzorgen op de 
Vinckhuysenschool. 
 
Vingerhaakcursus groep 2/3/4: 
Op woensdag 30 maart, 6 april en 13 april (14.15-15.15 uur) is er weer vingerhaken voor 
de kinderen in de onderbouw (groep 2 t/m 4).  Er kunnen maximaal 6 kinderen aan mee 
doen. De eigen bijdrage hiervoor is € 6,-. Opgeven bij juf Lianne. 
 
Haakcursus groep 5/6/7/8: 
Op woensdag 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni en 8 juni (14.15-15.15 uur) zijn de haaklessen 
voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Er kunnen maximaal 8 kinderen aan mee doen. De 
eigen bijdrage voor het haken is € 10,-. Opgeven bij juf Irma. 
 
 

 
Agenda maart/april 
 

 12 maart   NL doet (12.30-15.00u) 

 17 maart   MR-vergadering 

 17 maart   Bezoek Stedelijk museum Alkmaar groep 1 t/m 4 

 23 maart   Studiedag, leerlingen vrij 

 28 maart   Bezoek regionaal archief Alkmaar groep 5 t/m 8 

 30 maart   1e Vingerhaakles groep 2-3-4 

 15 april    Studiedag (Goede vrijdag), leerlingen vrij 

 18 april    2e Paasdag, leerlingen vrij 

 20/21 april   IEP eindtoets 

 22 april    Koningsspelen-sportdag 

 23 april t/m 8 mei  Meivakantie 
 

Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 
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Mad Science bij de Groene Zwaan! 
 
Ben jij een wetenschapper in de dop? Vind jij het leuk om uitvindingen te doen en om op 
ontdekkingsreis te gaan? Kom dan naar een van de te gekke workshops van Mad Science 
en ontdek de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties.  Op zondag 3 
april om 13.45 uur is er een workshop voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 en om 15.15 uur 
begint de workshop voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. De workshops duren een uur en 15 
minuten. Het thema forensische wetenschap staat centraal tijdens deze workshops: 
‘Wetenschap voor detectives’. Lukt het onze ‘wetenschappers’ het mysterie rondom het 
verdwenen recept op te lossen? Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper!  
 
Waar: De Groene Zwaan 
Workshop 1: 14.00 – 15.00 uur, groep 3,4,5 
Workshop 2: 15.30 –16.30 uur, groep 6,7,8 
Zorg dat je een kwartier van tevoren aanwezig bent.  
 
Kosten: 5 Euro inclusief limonade en iets lekkers 
Aanmelden kan via https://degroenezwaan.nl/events/techniekworkshop-mad-science/  Er is 
plek voor 24 kinderen dus wees er snel bij! 

 

https://degroenezwaan.nl/events/techniekworkshop-mad-science/
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