Start schooljaar
augustus 2022
Beste ouders,
Maandag 29 augustus is weer de eerste schooldag. Wij hopen dat iedereen heeft genoten
van de vrije weken en dat de kinderen er weer zin in hebben. Het team heeft zich deze
week al weer goed voorbereid en heeft er veel zin in om alle kinderen maandag weer te
mogen begroeten.

Welkom
In het nieuwe schooljaar verwelkomen wij gelijk drie nieuwe leerlingen. Twan in groep 3 en
in groep 7 starten Marly en Lizzy. Wij wensen jullie een hele fijne Vinckhuysentijd!

Wegbrengen kinderen en inloopochtenden
Op de eerste schooldag is het natuurlijk leuk voor uw kind als u meeloopt naar de klas. U
kunt dan even kijken waar uw kind zit en eventueel kennis maken met de nieuwe
leerkracht.
Daarna kiezen wij er net als vorig jaar voor om de kinderen zelf de school in te laten gaan.
Doordat de ouders/verzorgers nu niet meer in de school komen is het tussen 08.20 en
08.30 rustig in de school en de lessen beginnen op tijd. Ook hebben we gezien dat de
kinderen ontzettend zelfstandig zijn geworden. Wel vinden wij het belangrijk dat u af en
toe bij uw kind in de groep kan kijken en daarom organiseren wij ook dit schooljaar weer
een aantal inloopochtenden. Hieronder het overzicht van de inloopochtenden.
Groep 1-2-3
Dinsdag 6 september
Woensdag 9 november
Donderdag 8 december
Dinsdag 7 februari
Woensdag 8 maart
Donderdag 13 april
Vrijdag 2 juni
Dinsdag 4 juli

Groep 4-5-6

Groep 7-8

Woensdag 9 november

Woensdag 9 november

Dinsdag 7 februari

Dinsdag 7 februari

Vrijdag 2 juni

Vrijdag 2 juni

Meester Luc groep 7-8
Voor de vakantie bent u door ons al geïnformeerd over de groepsindeling. De vacature
voor groep 7-8 is helaas nog niet ingevuld. In tegenstelling tot eerdere berichten komt niet
juf José invallen, maar komt op donderdag en vrijdag meester Luc.
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Gymles
Gelijk de eerste maandag gaan groep 3-4-5 en groep 6-7-8 gymmen in Grootschermer.
Zorgt u ervoor dat uw kind op de eerste schooldag zijn gymspullen mee heeft?
En zolang het weer het toelaat gymmen de groepen 4-5 en 6-7-8 op woensdagmiddag
buiten met meester Dave. Groep 1-2-3 gymt zolang het kan op donderdag buiten. Het is
handig als hier met kleding rekening mee wordt gehouden.

Jaarvergadering en klassenavond
Op woensdag 7 september staat de klassen-informatieavond gepland en de
jaarvergadering van de OR/MR.
Tijdens de klassenavonden krijgt u informatie over het reilen en zeilen in de klassen.
Tijdens de jaarvergadering presenteren de OR en de MR het jaarverslag van afgelopen jaar
en wordt het financiele jaarverslag van de OR besproken.
Het rooster hiervoor is als volgt:
 18.30-19.25 Klassenavond groep 4-5-6
 19.30-20.00 Jaarvergadering OR/MR
 20.05-21.00 Klassenavond groep 1-2-3 en groep 7-8
Schoolkamp en schoolreisje
Ook het schoolkamp en het schoolreisje komen er al weer snel aan. Groep 1-2-3 en 4-5
gaan op woensdag 14 september op schoolreisje. Waarheen houden we ook dit jaar nog
even geheim voor de kinderen, maar leuk gaat het zeker worden.
Groep 6-7-8 vertrekt woensdag 14 september voor 3 dagen naar Castricum waar zij zullen
slapen bij de scouting in het bos. Juf Irma, meester Dave, moeder Heidy (van Age) en vader
Paul (van Thijn) zullen de kinderen deze dagen begeleiden.
We wensen alle kinderen heel veel plezier!

Oproep nieuwe OR-leden
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.

Vakantie- en studiedagen 2022-2023
Vakantierooster
Herfstvakantie
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Studiedagen
17 t/m 21 oktober 2022

Maandag 26 september

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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

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

Agenda augustus/september/oktober








29 augustus
6 september
7 september
14 september
14 t/m 16 september
23 september
26 september

Start nieuwe schooljaar
Inloopochtend groep 1-2-3
Jaarvergadering en klassenavond (18.30-21.00)
Schoolreisje groep 1 t/m 5
Schoolkamp groep 6-7-8
Kermis spelletjes vanaf 11.00 uur
Studiedag, kinderen vrij

Met vriendelijke groet,
Team van de Vinckhuysenschool
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