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         Maart 2023 
  

Welkom 
Deze maand zijn de zusjes Maeve en Bess bij ons op school begonnen. Wij wensen jullie 

een hele fijne Vinckhuysentijd! 

 
NL doet wordt verplaatst 
Op 10 maart was het de bedoeling dat we met ouders, teamleden en kinderen aan de slag 

zouden gaan op het schoolplein en in school. Vroeg in de ochtend kregen wij al een 

berichtje van Mary, degene die elk jaar weer vol enthousiasme NLdoet voor ons 

organiseert, dat het wellicht toch verstandig was om het te verzetten in verband met het 

slechte weer. En dat was maar goed ook! Want hoe verder de dag vorderde, hoe meer 

sneeuw er begon te vallen.  

 

Maar van uitstel komt uiteraard geen afstel. De nieuwe datum wordt waarschijnlijk vrijdag 

31 maart of vrijdag 14 april. Dat laten we nog een beetje van de weersverwachtingen 

afhangen. We houden u op de hoogte en hopen dan natuurlijk weer op voldoende hulp.  

 

Lezen 
Voor kinderen is het heel belangrijk dat zij al van jongs af aan in aanraking komen met 

boeken.  

Op de Vinckhuysenschool neemt ons leesonderwijs dan ook een belangrijke plek in. Elke 

dag lezen kinderen in een boek, passend bij hun leesniveau en hun interesse.  

Om het lezen leuk te houden, mogen ze vaak een eigen plekje kiezen. Kan je beter lezen als 

je op je tafel ligt? Groep 3 test het uit! 
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Naschoolse activiteiten 
Op donderdag 30 maart start er weer een naschoolse activiteit. 

Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn er superleuke 

yogalessen georganiseerd. Een Yogadocent komt 8 weken lang 

gave lessen geven! 

De activiteit vindt plaats op de volgende donderdagen: 30 

maart, 6-13-april, 11-25 mei en 1-8-15 juni.  

De kosten bedragen 16 euro. Opgeven kan bij juf Lianne, juf 

Mariëtte en juf Irma.  

Er kunnen maximaal 16 kinderen meedoen. Wees er dus snel 

bij, want vol=vol.  

 

 

Studiedagen 
Helaas sloop er in de vorige nieuwsbrief toch weer een foutje in. De laatste vrijdag voor de 

zomervakantie zijn de kinderen de gehele dag vrij. Dus bij deze nu echt het goede 

overzicht: 

 Woensdag 29 maart   

 Dinsdag 23 mei  

 Donderdagmiddag 29 juni (v.a. 12 uur)  

 Vrijdag 21 juli (de hele dag zijn de kinderen vrij!) 

 
 
Agenda maart/april 
 

 29 maart   Studiedag, kinderen vrij 

 7 april     Goede vrijdag, kinderen vrij 

 10 april    Tweede Paasdag, kinderen vrijdag 

 12 april    Groep 5 t/m 8 schoolvoetbaltoernooi 

 13 april    Inloopochtend groep 1-2-3 

 18 en 19 april   Groep 8 IEP eindtoets 

 21 april    Koningsspelen 

 24 april t/m 5 mei  Meivakantie 
 
Met vriendelijke groet,  
Team van de Vinckhuysenschool  
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Jubileumweekend SV Graftdijk 
Onze buren SV Graftdijk vieren binnenkort hun 90-jarig bestaan. In samenwerking met 

Sport Alkmaar organiseren zij in de meivakantie op 5 en 6 mei een jubileumweekend.  

 
 

 


