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         December 2022 
  

Welkom 
In december wordt Alice vier jaar en komt bij ons op school. We wensen jou een gezellige 

Vinckhuysentijd! 

 

Meester Dave 
Na een aantal weken afwezig te zijn geweest, is meester Dave gelukkig weer aan het 

reïntegreren. In eerste instantie zal hij een paar uur per dag komen werken en hopelijk 

weer snel zijn volledige uren. De kinderen waren in ieder geval erg blij om meester Dave te 

zien en ook zijn collega’s vinden het fijn dat hij er weer is.  

 
Vacature groep 7-8 
Helaas is de vacature voor groep 7-8 nog steeds niet ingevuld. Deze week hebben de 

vacature weer uitgezet op diverse social media.  

Wellicht dat u ook iemand kent in uw kennissenkring die interesse heeft om op onze mooie 

dorpsschool te komen werken. Het zou fijn zijn als zo veel mogelijk mensen de vacature in 

hun netwerk willen delen. Helpt u ons ook? De link van de vacature: 

https://www.vhschool.nl/syndeo_data/media/Vacature_Vinckhuysenschool_groep_7-

8_juist.png .  

 

Gelukkig hebben we wel de toezegging van ons bestuur dat meester Luc dit schooljaar bij 

ons kan blijven werken zolang de vacature nog niet is vervuld. Daar zijn we uiteraard 

enorm blij mee! 

 
Dichte deuren 
De winterkou komt er weer aan en ook dat merken wij in de school. Helaas staan de 

deuren soms wagenwijd open doordat de haak in het rooster wordt geplaatst. Dit zorgt 

ervoor dat er veel warmte uit onze school verdwijnt. En dat zorgt weer voor een extra hoge 

gasrekening.   

Wij zullen de komende maanden als team, samen met de leerlingen, er extra op letten om 

de deuren dicht te houden. Hierdoor kan het wellicht wel voorkomen dat u voor een dichte 

deur komt te staan. Wanneer u aanbelt, zorgen wij ervoor dat wij zo snel mogelijk de deur 

komen open doen.  

Daarnaast vragen wij u ook om, wanneer u de school verlaat, de deur niet open te laten 

staan, maar deze te sluiten.    
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BSO in school? 
In het vorige Vincketouwtje vroegen wij of er ouders zijn op de Vinckhuysenschool die 

interesse hebben in de naschoolse opvang.  

Drie ouders hebben aangegeven hier wellicht interesse te hebben (in totaal 5 kinderen). 

Helaas zal dat voor Forte vooralsnog te weinig zijn om de naschoolse opvang op onze 

school te organiseren. Mocht u nog niet gemaild hebben, maar wel interesse, laat het ons 

dan nog even weten (renske.bavius@isobscholen.nl). 

  

Naschoolse activiteiten 
Op maandag 9 januari start de naschoolse activiteit voor 

de kinderen uit groep 1-2-3: Kleutertoneel. In 8 lessen 

maken de kinderen een spannende, vrolijke of grappige 

voorstelling. De activiteit vindt plaats op de volgende 

maandagen: 9, 16, 23 en 30 januari, 6, 13, 20 februari 

en 6 maart. De kosten bedragen 16 euro. Opgeven kan 

bij juf Lianne.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Agenda december/januari 
 

 5 december   Sinterklaasviering 

 7 december   MR-vergadering (was verplaatst) 

 8 december   Inloopochtend groep 1 t/m 3 

 22 december   Kerstdiner (dat is dit jaar een donderdagavond!) 

 26 december t/m 8 januari Kerstvakantie 

 16 januari t/m 3 februari Cito-weken 

 18 januari   MR-vergadering  
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 
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