Mei/juni 2022
IN MEMORIAM
Tot ons grote verdriet is op maandag 16 mei onze collega Wilma Visser overleden.
In 2019 kreeg Wilma de diagnose kanker in haar buikstreek. Dapper en vastberaden is zij de
strijd aangegaan met de ziekte. Na een strijd van 3 jaar heeft zij deze toch verloren.
Wilma werkte een halve dag per week op onze school als administratief medewerker.
Daarnaast werkte ze ook op de Tweemaster in De Rijp en op de Wiekslag in Stompetoren.
Voor alle scholen was zij 5 dagen per week bereikbaar. En hierdoor voor ons en voor ons
bestuur, de ISOB, een enorm betrouwbare en gewaardeerde collega.
Wilma was een nuchter en praktisch mens, een echte doener. Ze was lief, zorgzaam, een
stille kracht voor wie niets te veel was. Wilma wist alles van de school, zowel administratief
als fysiek. Haar kennis van ICT was legendarisch: elke computervraag wist ze op te lossen
en als het niet direct lukte, puzzelde ze ’s avonds net zo lang tot ze de oplossing had. Om
deze reden was zij vooral voor de directie en de intern begeleider een onmisbare steun en
toeverlaat.
Wij zijn dankbaar voor alle jaren die wij met Wilma hebben mogen werken. Ook tijdens
haar ziekte was Wilma, ondanks het moeilijke proces waar ze doorheen ging, zoveel
mogelijk in actie voor school en als het niet mogelijk was om fysiek aanwezig te zijn, deed
ze allerlei taken vanuit huis. Zelfs tot in de laatste weken van haar leven.
Nu is daar plotseling een eind aan gekomen.
We gaan Wilma ontzettend missen.
We willen haar man Bertil, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toewensen met het grote gemis
van hun en onze lieve Wilma…..
Het team van de Vinckhuysen
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Uitbreiding formatie
Sinds enkele jaren wordt groep 4-5 in de middag gesplitst, waardoor er in de middag twee
groepen zijn: groep 1-2-3-4 en groep 5-6-7-8. Doordat we iets meer formatie toegewezen
hebben gekregen vanuit het bestuur en we geld vanuit de NPO-gelden (Nationaal
Programma Onderwijs) gebruiken, kiezen we ervoor om volgend schooljaar groep 4-5 in de
middag niet te splitsen. Net als in de ochtend krijgen de kinderen ook in de middag les in
hun eigen groep. Uiteraard blijven de groepen wel intensief met elkaar samenwerken.
Door deze wijziging is er een vacature ontstaan. Juf Mariëtte verdeelde dit schooljaar haar
uren over 4 dagen en was zij tot 14.30 uur aanwezig. Vanaf volgend jaar zal zij 3 hele dagen
gaan werken. Daarnaast heeft juf Irma ervoor gekozen om vanaf volgend jaar een dag
minder te gaan werken. Juf Lis gaat weer 2 hele dagen werken.
Vanwege deze veranderingen zijn wij dus op zoek naar een leerkracht voor 2 dagen. De
vacature heeft u wellicht al voorbij zien komen op social media.
Ondertussen hebben we al een aantal gesprekken gevoerd met sollicitanten. Wij hopen u
dus snel te kunnen informeren over de bemensing van de groepen voor het komend
schooljaar.
Ook stond er een vacature open voor een onderwijsassistent. We zijn blij te kunnen
melden dat deze ingevuld is: meester Dave blijft volgend jaar bij ons op school. Wel gaat hij
wat minder uren werken (2 dagen van 6 uur) zodat hij zich volgend jaar nog meer kan
richten op het behalen van zijn Pabo-diploma.

Vakantie- en studiedagen 2022-2023
Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Studiedagen
17 t/m 21 oktober 2022
26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023
27 febr. t/m 3 maart 2023
10 april 2023
24 april t/m 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
24 juli t/m 1 september

Maandag 26 september
Vrijdag 14 oktober
Woensdag 23 november
Donderdag 9 februari
Woensdag 29 maart
Dinsdag 30 mei
Donderdagmiddag 29 juni (v.a. 12 uur)
Vrijdagmiddag 21 juli: laatste schooldag
les tot 12.00 uur

Meester & Juffendag
Op 6 juli hebben we de meester & juffendag gepland. Wat we gaan doen blijft natuurlijk
geheim. Wel gaan we dit jaar in de ochtend weer ergens naartoe. Binnenkort krijgt u
hierover meer informatie.
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Schoolfotograaf
Op donderdag 23 juni komt de schoolfotograaf weer langs. Tussen 8.15 en 8.30 uur kunnen
ook broertjes en zusjes die nog niet bij ons op school zitten op de foto worden gezet.

Schoolkamp 22-23
Hierbij willen wij de ouders van de kinderen die volgend jaar in groep 6-7-8 zitten alvast
informeren. Het schoolkamp is al in de derde schoolweek, namelijk van 14 t/m 16
september. De leerkrachten zullen u hier nog verder over informeren.

Inschrijvingen
Zit uw kind al op school, maar heeft u ook jongere kinderen die straks naar de
Vinckhuysenschool gaan? Wij vragen u vriendelijk deze kinderen dan in te schrijven. Een
inschrijfformulier is op te halen bij juf Lianne of Renske. Door middel van de inschrijvingen
kunnen we realistische prognoses maken van de leerlingaantallen voor de komende jaren.

Schoonmaken schoolplein
Wat zijn we blij met ons grote en groene schoolplein. Wel vraagt dat om heel veel
aandacht. Onze conciërge is dan ook veel te vinden op het schoolplein. Maar hoe leuk en
fijn is het dat er ook soms ouders helpen. Zo hebben Mary (moeder Sophie en Tom) en
Evelien (moeder Thijn en Elyse) hun handen uit de mouwen gestoken in de meivakantie en
het schoolplein ontdaan van heel veel onkruid. Bij deze bedankt!!

Speciaal klasgenootje voor 1 dag
Soms heb je een speciaal klasgenootje voor 1 dag. Het geitje Brownie mocht een dagje mee
met haar baasje Femke. De hele dag is ze vertroeteld door de leerlingen van groep 1-2-3.
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Koningsdag
Het is alweer eventjes terug, maar op de vrijdag voor de meivakantie was het Koningsfeest
op de Vinckhuysenschool. De hele dag zijn de kinderen sportief bezig geweest op de
sportvelden. Het was een zonnige en gezellige dag.
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Visles
Op 13 mei had groep 6-7-8 visles. Een echte
sportvisser kwam de kinderen uitleg geven.
Daarna zijn ze zelf aan de slag gegaan. Er zijn
behoorlijk veel visjes gevangen en uiteraard
later weer netjes teruggezet in het lokaal.
Ondanks de kou en wind vonden de kinderen
dit een hele leuke ochtend.

Dansvoorstelling groep 1 t/4
Op 18 mei trad groep 1 t/m 4 op en lieten zij aan ouders en opa’s en oma’s zien wat zij
hadden geleerd tijdens de dansles. De moeder van Bram (groep 1) had speciaal voor deze
voorstellng de kinderen prachtig geschminkt als onder andere zonnetjes en sneeuwvlokjes.
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Onderhoud gebouw
Het was hoog nodig tijd om de buitenboel weer te schilderen. In de meivakantie hebben de
buitenschilders hard gewerkt. Helaas bleek tijdens het schilderen dat er sommige
rabatdelen en goten behoorlijk verrot waren en vervangen moetsen worden. Ondertussen
heeft de timmerman in het Hemelvaartsweekend deze werkzaamheden uitgevoerd. Deze
delen worden op korte termijn ook geschilderd en staat ons mooie schoolgebouw voor de
komende jaren weer goed in zijn verf.

Agenda juni/juli













3 juni
6 juni
7 t/m 24 juni
23 juni
29 juni
30 juni
1 juli
4 t/m 8 juli
13 juli
14 juli
15 jui
29 augustus

Inloopochtend groep 1-2-3
Tweede pinksterdag, kinderen vrijdag
Cito weken
Schoolfotograaf
Studiemiddag, de kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrijdag
MR-vergadering
Rapporten mee
Driehoeksgesprekken
Musical en afscheid groep 8
Start zomervakantie om 14.00 uur
Studiedag, de kinderen zijn deze dag vrijdag
Start nieuwe schooljaar

Met vriendelijke groet,
Team van de Vinckhuysenschool
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NOORDHOLLANDSCH SCHOON: DOE MEE OP 25 JUNI 2022

Op zaterdag 25 juni 2022, het eerste weekend na de zonnewende, zullen
meer dan 25 teams langs een deel van het Noord Hollands kanaal lopen,
varen, suppen en drijven om dit stuk vrij te maken van zwerfafval. Samen
maken we de wereld schoner! Schrijf jij je ook in? Stuur een mail naar
info@recyclevalley.nl
Waarom doen we dit?
Jaarlijks komt meer dan 35 miljoen kilo zwerfafval in de natuur terecht. Dat
is geen mooi gezicht in de natuur en niet goed voor de levende wezens in
de natuur. Daarom kan ook de natuur wel eens een goede schoonmaak
gebruiken.
Welke trajecten maken we schoon op 25 juni?
Het traject langs het kanaal kan 2-4 kilometer zijn, afhankelijk van het
traject. Een complete route is dan tussen de vier en acht kilometer is. De
exacte trajecten kun je vinden via deze kaart. Heb je een vraag over de
trajecten? Stuur een mailtje naar info@recyclevalley.nl
Samen rapen we zo veel mogelijk kilo’s zwerfafval op. We zullen de kilo’s
opgeruimd afval delen op de dag zelf!
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Gratis voorstellingen bij 10de editie Zomer in De Mare
Picknickconcerten, straattheater en doe- & beleefactiviteiten voor jong en
oud!
TAQA Theater De Vest treedt weer naar buiten met de tiende editie van Zomer in De Mare in
park De Rekerhout. Van 28 mei t/m 19 juni is het op zaterdag en zondag feest voor de hele
familie in het prachtige park. Op zaterdagavonden kun je er terecht voor gezellige
picknickconcerten voor alle leeftijden met als toetje een gratis voorstelling en elke
zondagmiddag staat het park bol van straattheatervoorstellingen en vele doe- &
beleefactiviteiten voor jong en oud. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.
Lekker eten, dansen en swingen
Elke zaterdag van 28 mei t/m 18 juni kun je vanaf 17.30 uur met de hele familie komen eten in De
Rekerhout tijdens nieuwe en gezellige Picknickconcerten. Neem je picknickmandje vol eigen lekkers
mee of koop een heerlijk hapje bij VERS eten en drinken. Tijdens het eten is er gezellige livemuziek
van de feelgood-band Alfon Oekie. Als toetje begint om 19.00 uur een vrolijke gratis voorstelling! Zo
brengt Djurre de Haan een prachtige verzameling liedjes voor kinderen en volwassenen met
‘Monsters en Freaks’, kun je je mee laten voeren in de wervelende kook-dans-show van Buurmans
Keukenparade of meetrommelen en stampen in de ritmische en opzwepende voorstelling ‘Knallen’
van 4Beat!
Kijken, genieten en beleven
Elke zondagmiddag kun je in park De Rekerhout terecht voor een bomvol en afwisselend
programma. Naast (inter)nationale straattheateracts van topniveau met prachtige circusacts,
acrobatiek, poppenspel, komische shows en interactieve voorstellingen, kun je verdwalen in de
mooiste speelinstallaties, je haar laten pimpen bij vreemde kappers of je eigen patatje laten bereiden
door een Frietmachine.
Meer informatie
Zomer in De Mare in park De Rekerhout wordt georganiseerd van 28 mei t/m 19 juni. De
Picknickconcerten op de zaterdagavonden starten om 19.00; het publiek is vanaf 17.30 uur welkom
om lekker te komen eten. Een gevulde picknickmand is te koop via de website. Elke zondagmiddag
tussen 13.00 - 17.00 uur is er straat- en circustheater en staan vele doe- en beleefmiddagen op het
programma. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Kijk voor het volledige programma en alle acts
op www.zomerophetplein.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Voor meer informatie en foto’s: TAQA Theater De Vest, afdeling marketing, tel 072-54 89 69
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