
 

Pagina 1 van 5 

         Februari 2023 
  

 

Welkom 
Wij heten Beau welkom op school. Wij wensen je een hele fijne Vinckhuysentijd! 

 

Studiedagen 
Via een oplettende ouder kregen we te horen dat er op de kalender van onze website 

vermeld staat dat er een studiedag is op dinsdag 23 mei, terwijl in een eerdere nieuwsbrief  

30 mei staat vermeld. De juiste datum is 23 mei.  

 

Dit schooljaar zullen er nog de volgende studiedagen plaatsvinden en zijn de kinderen vrij: 

 Woensdag 29 maart   

 Dinsdag 23 mei ! 

 Donderdagmiddag 29 juni (v.a. 12 uur)  

 Vrijdagmiddag 21 juli 

 

Inspectiebezoek 
Dinsdag 31 januari jl. kwam de inspectie van onderwijs 

bij ons op bezoek. De inspectie houdt toezicht op de 

kwaliteit van onderwijs. De inspecteurs hebben deze 

dag klassenbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd 

met kinderen, ouders, leerkrachten, de intern 

begeleider en directie.  

We gingen er als team met vol vertrouwen in, maar 

toch blijft het altijd een spannende dag. We waren dan 

ook trots als team om aan het einde van de middag te 

horen dat de Vinckhuysenschool een mooie voldoende 

scoort. Met de waardevolle feedback van de inspectie 

kunnen wij komende jaren weer verder met het 

continue blijven ontwikkelen van ons onderwijs.  

De inspectie gaat nu een rapport van dit bezoek 

opstellen en over zo’n 12 weken, als het rapport 

definitief is, zal deze openbaar worden gemaakt. 

Uiteraard zullen wij het rapport dan ook met u delen.  
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Rapport en oudergesprekken 
Op vrijdag 24 februari krijgen de kinderen weer hun rapport mee naar huis. Tussen 6 en 17 

maart vinden de kind-ouder-leerkrachtgesprekken plaats. De leerkracht van uw kind zal u 

hierover verder informeren.  

De leerlingen van groep 8 worden nog voor de voorjaarsvakantie uitgenodigd door juf Irma 

voor de adviesgesprekken voor het Voortgezet onderwijs.  

 

NL doet 10 maart 

  

  
  
Beste ouders,   
  
Vrijdag 10 maart 2023 gaan we weer klussen op school in het kader van NL Doet.   
Tijd: van 13.00 tot 15.00u. Wie doet er mee?  
  
We hebben een lijst van diverse klusjes gemaakt. Alle handen zijn welkom, ook als je maar 
een uurtje beschikbaar bent. Vind je het leuk om iets voor de school te betekenen en om 
elkaar weer eens te treffen, danwel kennis te maken? Meld je dan s.v.p. aan bij Mary 
(moeder van Sophie en Tom):   

 Dat kan op het schoolplein  
 Per telefoon of app: 061 061 3701   
 Per e-mail: smitmary@hotmail.com   

  
NB:   

 De kinderen mogen vanaf 13.00 uur helpen, maar het is niet de bedoeling dat ze 
eerder dan 14.00 uur worden opgehaald of naar huis gaan. Na 14.00 uur kunnen de 
kinderen lekker spelen op het schoolplein.   
 Neem je eigen werkhandschoenen en tuingereedschap mee;   
 Voor overige materialen wordt gezorgd (deze worden bekostigd uit de subsidie van 
het Oranjefonds).   

  
Hartelijke groet,   
Mary Smit  
 

 

 

mailto:smitmary@hotmail.com
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Op tijd beginnen 
De juffen en meesters beginnen gelijk om 08.30 uur met de les. Het komt soms voor dat 

een leerling iets te laat is. Als dat een keertje gebeurt, is dat natuurlijk niet heel erg. Maar 

wanneer dit regelmatig gebeurt is dat wel storend voor de leerkracht en de groep, 

aangezien zij dan al begonnen zijn.  

De deuren gaan open vanaf 08.20 uur, zodat de kinderen ruim voldoende de tijd hebben 

om hun jas op te hangen. Ons verzoek aan u als ouder dan ook om uw kind(eren) op tijd 

naar school te brengen. Of dat u, wanneer leerlingen zelf naar school komen, u uw kind op 

tijd naar school stuurt. 

De kinderen gaan zelfstandig de school in. Doordat ouders/verzorgers niet meer met hun 

kind meelopen, is het tussen 08.20 en 08.30 uur rustiger in school en gaan kinderen eerder 

naar hun plek. De ervaring leert ondertussen dat de kinderen (ook die in groep 1-2-3) dat 

heel goed zelf kunnen en daardoor zelfstandiger worden.  

Omdat we het wel belangrijk vinden dat u af en toe bij uw kind in de groep kan kijken 

organiseren wij als school een aantal inloopochtenden. Deze kunt u vinden in de agenda. 

Bedankt voor uw medewerking alvast! 

 

Schoolvoetbaltoernooi 
Op woensdag 12 april is er een voetbaltoernooi voor de 

groepen 5-6 en 7-8. Dit voetbaltoernooi zal na schooltijd 

plaatsvinden bij SV De Rijp. Leuk om te vermelden dat we 

dit jaar mee gaan doen met 2 teams. De jongens en 

meiden zijn al veel aan het oefenen op ons pannaveld. Ze 

hebben er nu al zin in! 

We zoeken voor groep 7-8 nog wel een ouder die als coach 

mee wil gaan en die het team misschien zelfs wel een keer training kan komen geven.  

 

Nieuwe MR leden gezocht 
Omdat de kinderen van de huidige MR-leden Yvonne en Mary volgend jaar alweer naar 

groep 8 en groep 7 gaan, geven zij aan dat het langzamerhand wel tijd wordt om het MR-

stokje te gaan overgeven.  

De MR bestaat uit 4 leden: 2 personeelsleden (Mariette Konijn en Irma Mensink) en 2 

ouders (Mary Smit en Yvonne Pleyte). Er wordt zo’n 6 keer per jaar vergaderd gelijk na 

schooltijd (14.00-15.00 uur). 

In de MR praat en besluit u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het 

onderwijs te maken hebben. Samen met de directie draagt de MR bij aan de kwaliteit van 

het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.  

 

Wilt u zich kandidaat stellen voor de MR of heeft u vragen, neemt u dan contact op met de 

huidige MR-leden. Mocht u eerst een keer een vergadering willen bijwonen om te kijken of 
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het iets voor u is, dan kan dat uiteraard ook.  

 
 
 
 
Agenda februari/maart 
 

 13 t/m 24 februari  Adviesgesprekken VO groep 8 

 24 februari   Rapport mee naar huis 

 27 februari t/m 3 maart  Voorjaarsvakantie  

 6 t/m 17 maart   Driehoeksgesprekken  

 8 maart    Groep 5 t/m 8 Red je vriendje in Hoornse vaart 

 8 maart    Inloopochtend groep 1-2-3 

 10 maart   NL Doet 

 15 maart   MR vergadering 

 20 maart   Week van de lentekriebels 

 29 maart   Studiedag 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool 
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FietsFratsen 

In seizoen 2022-2023 organiseren wij een nieuw programma, namelijk FietsFratsen. Een 

uniek beweegprogramma gericht op vaardigheid en behendigheid op de fiets. Omdat steeds 

meer gebruik wordt gemaakt van de fiets als vervoersmiddel en de fietsen ook steeds hogere 

snelheden behalen, blijft het aantal fietsongevallen toenemen.  

Het FietsFratsen programma wordt aangeboden voor basisscholen uit de regio en vindt 

plaats in (en rondom) Sportpaleis Alkmaar. Gedurende maximaal 2 uur wordt een variatie 

aan activiteiten aangeboden. Deelname bedraagt € 2,00 per leerling. 

 

Meer informatie zie: https://www.alkmaarsport.nl/organisaties/activiteiten/fietsfratsen/ 
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