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         September 2022 
  

Welkom  
In oktober krijgen we twee nieuwe leerlingen in groep 1. We wensen Robi en Lianna een 

hele fijne Vinckhuysentijd! 

 
Schoolgids 
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar is het van belang dat u goed geïnformeerd bent 

over alle schoolse zaken. U krijgt daarom van ons de Schoolgids toegezonden. Deze vindt u 

ook op de website [vhschool.nl]. Daar treft u ook de jaarkalender aan, met daarop 

alle belangrijke data voor het komende jaar. 

 
Privacyreglement 
Alle ouders hebben middels het toestemmingsformulier “publicatie foto’s en video’s 

“aangegeven wat wij als school wel of niet mogen publiceren van uw kind. U heeft hiermee 

toestemming gegeven voor de gehele basisschoolperiode.  Maar u kunt de aangegeven 

keuzes natuurlijk op elk moment wijzigen en inzicht vragen in de keuzes die u gemaakt 

heeft. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze 

opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens 

schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar we gaan ervan uit dat deze 

ouders ook terughoudend zijn bij het delen van foto’s en video’s.   

Op de website van de school kunt u de informatie over het privacyreglement inzien.  

 

Niet meer douchen na het gymmen 
Sinds enkele weken gymmen de groepen 3 t/m 8 in de sporthal van Grootschermer. Omdat 

de kinderen iets langer (zo’n 5 minuten) in de bus zitten en de lessen iets korter zijn, is het 

voor het busvervoer een uitdaging om tussendoor de volgende groep op tijd op te halen 

om naar de gymzaal te brengen.  

Voorheen douchten de kinderen na het gymmen. In de praktijk vraagt dit altijd veel tijd 

voordat iedereen klaar is. Met het team is hier uitvoerig over gesproken en hebben wij 

besloten om de kinderen niet meer te laten douchen na het gymmen. U kan uw kind 

(vooral in de hogere groepen) natuurlijk wel altijd een deodorant meegeven (voorkeur  een 

roller omdat de ervaring is dat de kinderen de sprays nog wel eens rijkelijk gebruiken).  

 

Kunstkoets 
Komende weken zal juf Mieke weer starten met haar vaklessen beeldende vorming. In het 

kader van het Kinderboekenweekthema GiGa Groen gaat zij samen met de kinderen aan de 

slag. 

Met behulp van afval, hout en diverse materialen gaat groep 1-2-3 een insectenhotel 
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maken, groep 4-5-6 een vogelhuisje en groep 7-8 een egelhuisje, alles geïnspireerd op de 

natuur.  

 
Naschoolse activiteiten 
27 oktober start de eerste naschoolse activiteit: 

sieraden maken voor kinderen van groep 4 t/m 8. 

Met allerlei soorten (waardeloos) materiaal gaan 

de kinderen sieraden maken. De activiteit vindt 

plaats op de volgende donderdagen: 27 oktober, 

3- 10- 17- 24 november,1- 8- 15 december. 

De kosten bedragen 16 euro. Opgeven kan bij 

meester Peter, juf Mariëtte en juf Irma. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda oktober/november 
 

 3 oktober   Begin kunstkoets 

 5 oktober  Start Kinderboekenweek 

 5 oktober  MR vergadering  

 14 oktober  Studiedag, kinderen vrij 

 17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 

 31 oktober  ICE Games, groep 4 t/m 8 

 9 november   Inloopochtend groep 1 t/m 8 

 16 november  MR vergadering 

 23 november  Studiedag, kinderen vrij 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 
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