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         December 2022 
  

 
 

Het team van de Vinckhuysenschool wenst alle kinderen, ouders 

en verzorgers hele fijne feestdagen toe en een heel gelukkig en 

leerzaam 2023! 



 

Pagina 2 van 5 

Kerst 
Gelukkig konden we dit jaar weer ouderwets Kerst vieren op school. Nadat Sinterklaas naar 

Spanje was vertrokken, hebben een aantal ouders de school weer prachtig versierd met 

meerdere kerstbomen en vele lichtjes. 

 

Kerstknutselmiddag 

Vorige week hebben de kinderen de hele middag geknutseld tijdens de 

kerstknutselmiddag. Het was een gezellige knutselmiddag, kerstmuziekje op de 

achtergrond en met prachtige, creatieve resultaten.  

 

 

Kerststukjes 

Voor het kerstdiner hebben de kinderen in de middag allemaal een kerststukje gemaakt. 

Alle kinderen hadden van huis allemaal mooie versiering en takken meegenomen. De tafels 

van het kerstdiner waren dan ook prachtig versierd met al deze groene creacties. Na het 

diner hebben de kinderen hun stukje mee naar huis gekregen, zodat ze er nog de hele 

kerstvakantie van kunnen genieten! 
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Kerstdiner 

Spannend!! ’s Avonds naar school terwijl het al helemaal donker is en dan met alle 

kinderen gezamenlijk eten in de aula. Het is toch elk jaar weer een hele belevenis.  

De kinderen zagen er prachtig uit in hun feestelijke kleding en hebben gesmikkeld tijdens 

het voor-, hoofd- en nagerecht van al het lekkers. 
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Dank 
Zowel bij het kerst knutselen, het maken van de kerststukjes, het kerstdiner, het versieren 

en opruimen van de school krijgen we veel hulp van ouders. Bij deze namens het team en 

de kinderen heel veel dank voor alle hulp, zonder jullie zouden we dit allemaal niet kunnen 

doen! 

 

Stagiaire 
Sinds enkele weken loopt Fien van Praag op donderdag 

stage in groep 1-2-3. Fien doet de opleiding tot 

onderwijsassistent aan het Horizoncollege. Zij blijft tot 

het einde van dit schooljaar. Wij wensen Fien veel plezier 

toe in groep 1-2-3.  
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Agenda januari/februari 
 

 26 december t/m 8 januari Kerstvakantie 

 16 januari t/m 3 februari Cito-weken 

 18 januari   MR-vergadering  

 7 februari   Inloopochtend groep 1 t/m 8 

 9 februari   Studiedag 

 24 februari   Rapport mee naar huis 

 27 februari t/m 3 maart  Voorjaarsvakantie  
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 
 

 

 
 


