Juli 2022
Welkom
In juni is Hailey bij ons begonnen op school. Wij wensen jou een hele fijne Vinckhuysentijd!

Even voorstellen

Beste ouders, verzorgers en lezers,
Komend schooljaar word ik, Meester Peter, op maandag en dinsdag leerkracht van de
middenbouwgroep. Eerst hebben we allemaal nog lekker vakantie, geniet daar dus ook
allemaal lekker van. Daarna kunnen jullie mij ontmoeten. Voor nu alvast een voorproefje:
Ik ben Peter, 34 jaar, en ik woon samen met mijn vriendin Fleur in Heiloo. Ruim anderhalf
jaar geleden bracht haar hondje, Simba, ons samen. Helaas is hij kortgeleden verongelukt,
maar hij is nog altijd in gedachten bij ons. Het was altijd fijn om met hem regelmatig te
wandelen waar ik van hou. Nu doe ik dat toch iets minder en ben ik weer gaan
badmintonnen. Verder hou ik van puzzelen en gezelschapsspelletjes.
Ik ben al 10 jaar meester in het basisonderwijs. Ik noem mezelf een onderwijsnomade,
omdat ik vermoedelijk al op zo’n honderd scholen heb lesgegeven. Elke keer als ik in een
nieuwe stad ging wonen, heb ik daar toch ook een poos invalwerk gedaan en zo zie je veel
scholen. Wat ik mezelf daarin eigen maakte, is dat ik altijd zorgde dat ik aan het eind van
de dag alle namen kende. En vanuit dit respect voor kinderen, kreeg ik het andersom ook.
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Nu kies ik met plezier voor een knus dorpsschooltje. Heerlijk weer naar de basis. Een plek
waar je samen voor het geheel verantwoordelijk bent, en daarnaast door de
combinatiegroepen eigenaarschap krijgt voor je eigen leerpad. Samen gaan we er wat
moois van maken komend schooljaar. Ik kijk er naar uit om jullie allen te leren kennen.
Lieve groet en nogmaals fijne vakantie,
Peter Smith

Zomerfeest
Op vrijdag 8 juli was het eerste VHS Zomerfeest. Samen met
ouders, opa’s en oma’s en de leerlingen heeft het team het
schooljaar gezellig afgesloten. De middag begon met allerlei
diverse optredens tijden de ‘Vinckhuysen got talent’.
Presentator Dave praatte in steeds weer verschillende outfits
alle acts aan elkaar. Zang, dans, goocheltrucs, moppen
vertellen, alles kwam voorbij. Ook alle juffen en de meester
deden hun best tijdens hun gezamenlijke dansact. Daarna
verplaatste het feest zich naar buiten waar het zonnetje volop
scheen. Terwijl de kinderen zich vermaakten met oudhollandse spelletjes op het plein en
een heuse loterij met mooie prijsjes, genoten de ouders en teamleden van een hapje en
drankje.
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OR
Elk jaar organiseert de ouderraad (OR) samen met de teamleden van de school weer leuke
activiteiten voor de kinderen. De OR vergadert zo’n 6x per jaar om 14.00 uur op school. De
OR is altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Lijkt het u leuk om het volgende
schooljaar bij de ouderraad te komen, dan kunt u dit aangeven bij juf Lianne. Uiteraard is
het ook mogelijk om eerst eens een keer een vergadering bij te wonen om te bekijken of
het iets voor u is.

Agenda juli/augustus





13 juli
14 juli
15 jui
29 augustus

Musical en afscheid groep 8
Start zomervakantie om 14.00 uur
Studiedag, de kinderen zijn deze dag vrij
Start nieuwe schooljaar

Met vriendelijke groet,
Team van de Vinckhuysenschool
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