April 2022
Welkom
Deze maand zijn Faylinn en Bram bij ons begonnen op school. Wij wensen jullie een hele
fijne Vinckhuysentijd!

NL doet
Corona gooide even roet in het eten, waardoor de officiele NL-doet klusmiddag moest
worden verzet. Uiteindelijk hebben ouders én kinderen op 1 april dan toch echt hun
handen uit de mouwen gestoken en zijn ze druk in de weer geweest met het opknappen en
schoonmaken van de buiten- en binnenboel.
We zijn blij dat ondanks de sneeuw in de ochtend er toch een groot aantal ouders is komen
helpen. Bedankt!!
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Avondvierdaagse
Gelukkig kan dit jaar weer de gewone avondvierdaagse plaatsvinden. Van 17 t/m 20 mei
organiseerst Avond4daagse Graft - de Rijp weer dit wandelfestijn. Op de website
www.avond4daagse-graft-derijp.nl vindt u alle informatie hierover. Inschrijven is ook
online mogelijk via https://avond4daagse-graft-derijp.nl/?post_type=product .

Open kanjerlessen
Na de meivakantie nodigen wij u weer uit voor de open kanjerlessen. Hieronder het rooster
per groep.
Kanjerlessen 13.15-13.50 uur (in de kanjerweken)
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
Do 12 mei
Vr 13 mei
Ma 9 mei
Wo 11 mei
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Naschoolse activiteiten
Ondertussen is Irma van Adrighem weer begonnen met de haaklessen op de
Vinckhuysenschool voor groep 2-3-4.
Na de meivakantie begint de haakcursus voor groep 5-6-7-8. Er zijn nog een paar plekjes
over!
Op woensdag 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni en 8 juni (14.15-15.15 uur) Er kunnen
maximaal 8 kinderen aan mee doen. De eigen bijdrage voor het haken is € 10,-. Opgeven bij
juf Irma.
De gitaarlessen zijn ondertussen alweer afgelopen. Leerlingen uit groep 6-7-8 hebben
kennis gemaakt met het gitaarspelen. Het klonk iedere donderdag heel muzikaal in school.

Agenda april/mei








22 april
23 april t/m 8 mei
9 t/m 13 mei
13 mei
18 mei
19 mei
26 en 27 mei

Met vriendelijke groet,
Team van de Vinckhuysenschool
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Koningsspelen-sportdag
Meivakantie
Kanjerlessen (zie rooster)
Visles groep 6-7-8
Leerlingenraad
MR vergadering
Hemelvaartweekend

