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         Oktober/november 
2022 

  

MR 
Tijdens de MR-vergadering van 5 oktober zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod 

gekomen: 

 Scenario’s Covid 

 Schoolgids  

 Schoolontwikkelplan 

 Jaarvergadering / klassenavond 

 Invalproblematiek  

 Promotie 

 Studiedagen 

De notulen kunt u vinden op onze website.  

 

Corona-nieuws 
Half september waren er toch weer een paar Corona-besmettingen bij ons op school, 

vooral in groep 6-7-8. En dat net in de tijd van schoolkamp, dat was wel pech. Gelukkig is 

het uiteindelijk gebleven bij een paar besmettingen en is het op dit moment weer helemaal 

rustig wat betreft Corona.  

 

Scenario’s Covid: Met het oog op een mogelijke opleving van het coronavirus verplicht de 

rijksoverheid alle maatschappelijke sectoren om zelf plannen te maken hoe daarmee moet 

worden omgegaan. Voor onze school zijn, in overleg met de MR, diverse uitgebreide 

scenario’s uitgewerkt met de bijbehorende maatregelen. Maar we duimen er natuurlijk 

voor dat er helemaal geen maatregelen hoeven te worden genomen. Mocht u de diverse 

scenario’s willen inzien, dan kunt u deze opvragen bij de directie.  

 
Invalproblematiek 
In het hele basisonderwijs zijn grote problemen met ziektevervanging; vanwege het 

lerarentekort zijn vervangers tegenwoordig heel dun gezaaid. Ook op de 

Vinckhuysenschool hebben we hiermee al te maken gehad en hebben we begin van het 

schooljaar geen vervanging kunnen regelen voor groep 7-8 waardoor zij een dag thuis 

moesten blijven. 

 

Wanneer een leerkracht ziek is, zullen we uiteraard eerst onze uiterste best om vervanging 

te regelen, extern of iemand uit het team die die dag vrij is.  

Mocht er geen vervanging zijn dan zijn we helaas genoodzaakt om groepen te verdelen of 

groepen thuis te laten blijven:  



 

Pagina 2 van 9 

 Wanneer een leerkracht zich in de ochtend ziek meldt, dan zal desbetreffende 

groep de 1e dag worden verdeeld over de andere groepen.  

 Wanneer een leerkracht zich einde middag of in de avond zich ziek meldt dan wordt 

er een bericht naar de ouders gestuurd met de mededeling dat de leerkracht ziek is 

en de groep thuisblijft.  

 Gedurende de periode dat de leerkracht ziek is, zullen we de groep die thuis blijft 

rouleren, zodat elke groep evenveel thuisblijft.  

 Mocht een leerkracht Corona hebben, én geen klachten, dan is online les een 

mogelijkheid wanneer er een onderwijsassistent aanwezig is om de groep op te 

vangen. Kinderen kunnen dan naar school en krijgen via het digibord online les.  

 

Meester Dave en meester Huub 
Helaas is meester Dave, onze onderwijsassistent in groep 4-5-6 en groep 7-8 al enige 

weken ziek en zoals het ernaar uitziet kan dit nog enkele weken gaan duren. Ook de 

vervanging van onderwijsassistenten is deze tijd een probleem. Voor de leerkrachten is de 

afwezigheid van meester Dave dan ook een hele uitdaging omdat dit zorgt voor veel extra 

werkdruk. Juf Renske en juf Jessy proberen zo veel mogelijk te helpen en nemen af en toe 

een taak of instructie over. We wensen meester Dave veel beterschap en hopen hem snel 

weer te zien op de Vinckhuysenschool! 

 

Sinds een aantal weken loopt er nog een meester rond op onze school, namelijk meester 

Huub. Tot en met de kerstvakantie komt meester Huub op dinsdag- en vrijdagochtend bij 

ons op school om met kleine groepjes te werken die extra ondersteuning nodig hebben.  

 

Inloopochtend 
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder af en toe in de klas kan komen kijken. Ook voor de 

kinderen is het belangrijk dat zij hun plek en werkjes aan hun ouders kunnen laten zien.  

Binnenkort is er weer een inloopochtend voor alle groepen, namelijk op woensdag 9 

november van 08.30 tot 09.00 uur. Komt u ook? 

 

Wijziging vakantie- en studiedagen 
Afgelopen jaren waren er vaak studiedagen op een vrijdag voor een vakantie. Om de dagen 
beter te verdelen over verschillende weekdagen voor werkende ouders en leerkrachten is 
er samen met de MR voor gekozen om de studiedagen dit jaar anders in te plannen.  
School en de MR kregen echter meerdere vragen over de laatste schooldag voor de 
zomervakantie. De kinderen zouden die dag om 12.00 uur vrij zijn. In overleg met de MR is 
er voor deze keer besloten om van vrijdag 21 juli weer een schoolvrije dag te maken. De 
laatste schooldag is dan donderdag 20 juli.  
Daarnaast stond Goede Vrijdag niet in het vakantierooster, deze dag zijn de kinderen ook 
vrij.  
Hieronder het gecorrigeerde rooster: 
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Vakantierooster  Studiedagen  
  

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022   
Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023   
Voorjaarsvakantie 27 febr. t/m 3 maart 2023   
Goede vrijdag, 7 april 
Tweede Paasdag 10 april 2023   
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023   
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023   
Pinksteren 29 mei 2023   
Zomervakantie 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)  
Vrijdag 21 juli 

 
BSO in school? 
Voorheen werd de buitenschoolopvang op de Vinckhuysen geregeld door Forte. Vanwege 

een tekort aan kinderen die daar gebruik van maakten, worden de kinderen die gebruik 

maken van de BSO momenteel door Forte opgevangen in De Rijp.  

Vanuit de MR kwam de vraag of er toch weer gekeken kan worden naar een BSO in school. 

Om te onderzoeken of een BSO op de Vinckhuysenschool recht van bestaan zou hebben, 

zouden we graag willen weten of er ouders zijn die hier interesse in hebben. U kunt dit dan  

mailen naar Renske (renske.bavius@isobscholen.nl). 

  

SponsorKliks 
Heeft u daaraan meegeklikt?  
Met een simpele klik kunt u de Vinckhuysenschool ook gratis sponsoren, het kost u 
namelijk niets extra's!  
  

Hoe werkt gratis sponsoren?  
Heel simpel, als u via onderstaande link iets koopt, bijvoorbeeld bij BOL, Thuisbezorgd, 
Coolblue of Booking , dan ontvangt de Vinckhuysenschool geld van SponsorKliks. De link 
bevat namelijk een code om onze school te herkennen en u betaalt hetzelfde als u direct 
naar de webwinkel zou gaan, vandaar "gratis sponsoren". U kunt ook klikken op de 
SponsorKliks banner op onze website.  
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10201&so=fbptms   
Wij zijn erg blij met het extra geld en alle beetjes helpen!  
 

 
 
 
 

mailto:renske.bavius@isobscholen.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.getresponse.com%2Fclick.html%3Fx%3Da62b%26lc%3DSlEX4u%26mc%3D9S%26s%3DsoyMwn%26u%3DhXBJI%26z%3DEQBuM6b%26&data=04%7C01%7Cbrigitta.hendriks%40isobscholen.nl%7Ce29d1edffbee4c21846908d921ac62e1%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C1%7C637577846598917036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RREoV%2BHOhXfJT0qfDy9S7E2%2FP5ihmPoddwSy9AqbnhI%3D&reserved=0
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Agenda oktober/november/december 
 

 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 

 5 december  Sinterklaasviering 

 8 december  Inloopochtend groep 1 t/m 3 

 22 december  Kerstdiner (dit is dit jaar een donderdagavond!) 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 
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Jeugdgezondheidszorg. Zorg op maat voor jeugdigen tot 18 jaar en hun 

ouders! 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden staat 

klaar voor alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s) in 

heel Noord-Holland-Noord. Via deze weg willen wij ons graag voorstellen 

en laten weten wat we voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en hun 

ouders/verzorgers kunnen betekenen.  

 

Het Jeugdgezondheidsteam verbonden aan de school van jouw kind 

Allereerst stellen wij ons voor. Het JGZ- team van de gemeente Alkmaar bestaat 

uit jeugdverpleegkundige Annemarie Bolt en doktersassistente Yvonne ter 

Bocht en daarnaast een jeugdarts en een opvoedadviseur. Je kunt ons 

bereiken via het algemene telefoonnummer van GGD Hollands Noorden 

088-0 100 500 of jgz4-12nk@ggdhn.nl. Vermeld in een e-mail graag 

duidelijk naam, geboortedatum en school. 

 

Wat kan de Jeugdgezondheidszorg 

van GGD Hollands Noorden voor 

jou en je kind in het basisonderwijs 

betekenen? 

 

mailto:jgz4-12nk@ggdhn.nl
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Vanaf dit schooljaar zal het JGZ-team vaker en zichtbaarder aanwezig zijn 

op school. We willen nauwer samenwerken met de scholen en andere 

netwerkpartners zoals schoolmaatschappelijk werk of het wijkteam van de 

gemeente. Daarnaast bieden we aan om actief met scholen mee te denken 

over het gezondheidsbeleid op school, onderwijs over gezondheid en een 

gezonde schoolomgeving. We doen dit om bij te dragen aan het gezond en 

veilig opgroeien van alle kinderen. 
 

Jeugdgezondheidszorg in het basisonderwijs 

Ieder schooljaar worden jeugdigen van bepaalde geboortejaren uitgenodigd 

voor een gezondheidsonderzoek door de JGZ. In schooljaar 2022-2023 zijn 

dat de kinderen geboren in 2012 en 2017. De kinderen geboren in 2012 

worden gemeten en gewogen (met kleren aan, zonder schoenen) en op 

aanvraag wordt een ogentest gedaan. De kinderen geboren in 2017 worden 

ook gemeten en gewogen (met kleren aan, zonder schoenen) en er wordt 

een ogen- en gehoortest gedaan. Je krijgt vanzelf een uitnodiging en 

vragenlijsten van ons wanneer jouw kind aan de beurt is en daarbij ook 

meer informatie over het onderzoek. Het is van belang dat je de 

vragenlijsten invult en binnen één week na ontvangst inlevert bij de 

leerkracht. Het kan zijn dat je als ouder/verzorger van een kind geboren in 

2017 geen brief hebt ontvangen, dit kan komen doordat de groep in twee 

delen uitgenodigd wordt. 

De gezondheidsonderzoeken worden meestal op school uitgevoerd door de 

doktersassistente van het JGZ-team. De kinderen worden per klas gezien. 

Hierbij hoef je als ouder/verzorger niet aanwezig te zijn, je kind krijgt een 

uitslagbrief mee naar huis. Na het onderzoek van de doktersassistente 

wordt het dossier bekeken door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige en 

wordt er zo nodig contact met je opgenomen. Soms word je uitgenodigd 

samen met je kind. Dit is afhankelijk van op welke school je kind zit. 
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Wilt u meer weten over het onderzoek en hoe de privacy en toestemming is 

geregeld? Scan de QR code hieronder. Wil je geen gebruik maken van 

een onderzoek van de Jeugdgezondheidszorg? Geef dit dan door via 

088-0 100 500 of ondersteuningJGZ@ggdhn.nl. 

 

Op de middelbare school, meestal in de tweede klas, worden alle 

kinderen weer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bestaande uit 

meten en wegen en het invullen van een digitale vragenlijst. 
 

 

Heb je vragen of wil je tussendoor een afspraak voor je kind? Dat kan! 

Wij zijn bereikbaar voor al je vragen of om even te overleggen. Dat kan bijvoorbeeld 

gaan over gezondheid, groei, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden, zindelijkheid, 

motoriek, slapen, hoofdluis, seksualiteit/puberteit of vaccinaties.  

Ook als het thuis even niet zo lekker loopt en je wilt daar vrijblijvend over praten.  

Hoe klein of groot je vraag ook is, soms heb je als ouder/verzorger een steuntje in de 

rug nodig. En dat kan bij ons (kosteloos). Neem contact met ons op via 

onderstaande gegevens. Schroom niet om contact met ons op te nemen. We 

staan klaar voor jou en je kind! 
 

GroeiGids app 

Daarnaast kan je met je vragen terecht bij de Groei Gids app. 

Deze app is gratis te downloaden via de appstore op jouw 

telefoon en te herkennen aan dit logo. In de app vind je alle 

informatie over gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 

per leeftijdsfase. Van kinderwens tot zwangerschap en van 

baby tot jongvolwassene. Via de app kun je ook chatten met een 

jeugdverpleegkundige.  
 

 

Cursussen, lezingen en workshops 

GGD Hollands Noorden organiseert ook regelmatig opvoedcursussen, 

lezingen en workshops waar je vaak kosteloos aan kunt deelnemen. 

Bijvoorbeeld Positief Opvoeden, EHBO aan baby’s en kinderen, omgaan met 

pubers, veerkracht bij kinderen bevorderen, opvoedcursussen voor 

gescheiden ouders, workshop voor kinderen van gescheiden ouders (6-17 

jaar), je kind weerbaarder maken, je kind met zelfvertrouwen opvoeden, 

mailto:ondersteuningJGZ@ggdhn.nl
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx
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Rots en Water trainingen voor kinderen van 8 tot 10 jaar of 10 tot 12 jaar of 

omgaan met ruzies tussen kinderen en ruzies binnen het gezin. 

 

Meer informatie of vragen? 

Wil je meer informatie of heb je vragen? Laat het ons laten weten via 088-

0100550 of ondersteuningjgz@ggdhn.nl.  

Kijk voor informatie over bovenstaande of wat de 

GGD/Jeugdgezondheidszorg meer voor jou en jeugdigen tot 18 jaar kan 

betekenen eens op onze website www.ggdhollandsnoorden.nl. 

 

Met vriendelijke groeten,  

  

Het Jeugdgezondheidszorg team Gemeente Alkmaar 
 

mailto:ondersteuningjgz@ggdhn.nl
http://www.ggdhollandsnoorden.nl/

