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Agenda juli/september     juli 2017 
 

 7-7    De kinderen krijgen hun rapport mee 

 10-7 t/m 14-7   Oudergesprekken (facultatief) 

 12-7    Stoeltje ruilen 

 19-7    Musical voor groep 1 t/m 7 (tijdens schooltijd) 

 19-7    Musical en afscheid groep 8 

 20-7    Laatste schooldag, zwemmen en spelen op de camping 

 21-7                 De kinderen zijn vrij, begin van de zomervakantie 

 4-9    Eerste schooldag 

 4-9    OR vergadering 

 12-9    Informatieavond voor alle groepen en jaarvergadering 
 

 
Opruimen schoolplein 
Woensdag 14 juni hebben een paar enthousiaste ouders en kinderen hard gewerkt op het 
schoolplein. Er is onkruid gewied, gesnoeid, geveegd en de plantenbakken zijn gevuld met 
zomerbloeiers. Deze zomerbloeiers zijn gesponserd door Lucienne, de moeder van Boris! Na een 
paar uurtjes hard werken zag het (kleuter)plein er weer prachtig uit!  
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Juf Titia 
Graag wil ik mij even voorstellen ! 
Mijn naam is Titia Mijnen – Joosen en ik ben werkzaam als vakleerkracht muziek op 
de Vinckhuysenschool. Al jaren geef ik met veel plezier muziekles aan alle groepen 
van de school. In de les zingen we liedjes, maken muziek op ritme instrumenten, 
doen opdrachten, luisteren naar muziek en bewegen, dansen. 
Met groep 2 bereid ik het schrijven voor door het geven van schrijfdanslessen en 
met groep 8 oefen ik elk jaar de eindmusical. 

Wanneer de school bezig is met een thema, stem ik mijn 
muzieklessen hier op af. Het is erg leuk om met de kinderen 
naar een eindpresentatie te werken. Het is fijn om op de 
Vinckhuysen te mogen werken. Mijn collega’s en de kinderen 
zijn erg vriendelijk en behulpzaam. En er is een goede sfeer 
op school. De muzieklessen zijn niet alleen leerzaam, maar 
dragen ook bij aan de ontwikkeling en creativiteit van het kind. 
Het is fijn om elke week weer de blije gezichten te zien als ik de school binnen ga! 
De muziekjuf. 
 

Laatste schooldag 
Donderdag 20 juli is de laatste schooldag en gaan we het schooljaar op een gezellige manier 
afsluiten. Daniella heeft voor ons geregeld dat de groepen 3 t/m 7 mogen zwemmen in het 
buitenbad van de camping. De kleuters gaan ook naar de camping; zij gaan spelen in de speeltuin. 
De kinderen hoeven die dag geen middageten mee, ze krijgen iets  lekkers en drinken op de 
camping. Deze activiteit kan alleen maar doorgaan als we hulp krijgen van wat ouders en als het 
weer mee werkt! Bij slecht weer blijven we op school en mogen de kinderen een leuk gezelschap 
spel van huis meenemen om op school te spelen. Als u deze dag kan en wil helpen geeft u zich dan 
op bij de leerkracht. Voor de kleuters willen we graag hulp van 3 à 4 ouders, voor groep 3/4 1 à 2 
ouders en voor groep 5 t/m 7 4 ouders. De groepen 1 t/m 4 gaan na de eerste pauze naar de 
camping, de groepen 5 t/m 7 gaan om ongeveer 12.00 uur naar de camping. Zodra we goed weten 
wat de weersverwachting is voor deze donderdag laten we u definitief weten wat we gaan doen. 
 

Plusgroep 
Op vrijdagochtend, als groep 5/6 naar gymnastiek is, werk ik (juf Irma) met een aantal kinderen van 
groep 7/8 in de plusgroep. We hebben dit jaar allerlei opdrachten uitgevoerd waarbij een beroep 
gedaan wordt op de verschillende vaardigheden zoals onderzoekend leren, leergierigheid, 
creativiteit en zelfstandigheid. De kinderen hebben opdrachten uitgevoerd op allerlei gebieden; 
een erg leuke opdracht was een logisch verhaal schrijven zonder de letter -e- te gebruiken, erg 
moeilijk maar ze hebben zich hier echt in vastgebeten en knappe verhalen geschreven. De laatste 
opdracht was om iemand van school te interviewen voor het Vincketouwtje. Hieronder vindt u de 
interviews die ze gemaakt hebben. 
 

Interview van Stan en Felix met Karin van de BSO en Simeon Verhart 
Karin doet dit werk omdat ze lekker creatief bezig kan zijn en dan ook nog met kinderen. Ze is op dit 
werk gekomen door haar stage. Ze vindt het ‘t leukst om activiteiten te bedenken en uit te voeren 
en om proefjes te doen. Ze heeft hiervoor heel kort bij de praxis gewerkt om ff wat geld te 
verdienen. Ze doet dit werk nu al 28 jaar en ze heeft nog elke dag plezier in. 
We hebben Simeon Verhart van de BSO ook geïnterviewd: 
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Hij gaat graag naar de BSO, omdat hij dan met andere kinderen kan spelen. Met die kinderen speelt 
hij buiten en knutselt hij graag. Juf Karin is een leuke juf vindt hij. Knutselen en buitenspelen doet 
hij het liefst met Rover. 
 
Interview van Wies en Maartje met Helga Peereboom  
Juf Helga geeft leesles aan kinderen die nog wat moeite hebben met lezen. Ze doet dit werk omdat 
ze kinderen hele bijzondere wezens vindt, omdat je ze goed kan leren lezen en omdat ze het leuk 
vindt. Ze werkt hier alleen op donderdag van 8:30-10:15. Het leukste aan haar werk vindt ze dat ze 
kinderen vooruit ziet gaan met lezen. Ze werkt nergens anders. Ze doet het meestal in de aula. Haar 
hobby’s zijn sporten, yoga, golfen en vrijwilligerswerk. Ze kwam hier dankzij juf Anneke werken 
omdat ze elkaar tegenkwamen in de kerk en toen bood juf Anneke het aan. Vroeger gaf ze zwemles 
en ze heeft een keer een snorkelcursus gedaan. 
De kinderen die les van haar krijgen, vinden dat ze goed les geeft omdat ze streng genoeg is en ook 
aardig is en ze legt duidelijk uit en leest de woorden heel zorgvuldig. Ze worden om 9:00 opgehaald 
door juf Helga en dan gaan ze in de aula nieuwsbegrip lezen. 
 

Bibliotheek ebooks 
De bibliotheek heeft in de schoolvakantie een nieuwe service, de Vakantiebieb-app; er zijn hiervoor 
leuke e-books voor de kinderen van groep 3 t/m 8 geselecteerd. Een mooie initiatief dat we graag 
bij u onder de aandacht brengen, want door te blijven lezen in de vakantie wordt een terugval van 
Avi-niveau tegengegaan. De app kan vanaf 1 juni worden gedownload waarna de kinderen op een 
e-book, I-pad of computer deze boeken kunnen lezen. Activeren van de app kan via 
www.vakantiebieb.nl ; er is daar ook een instructiefilmpje beschikbaar. Veel leesplezier! 
 

Lenen met school bij de Bibliotheek  
Zoals bekend zijn we dit jaar begonnen met het lenen van boeken in de bibliotheek in de Rijp. De 
kinderen kunnen hierdoor ongeveer eens in de 3 weken een leuk (strip)boek lenen. We zijn hier 
enthousiast over en gaan er volgend jaar mee door. In de jaaragenda staan de data aangegeven 
waarop we naar de bibliotheek gaan. Kinderen zijn gratis lid van de bibliotheek, er zijn alleen 
éénmailig € 2,50 inschrijfkosten aan verbonden. Bij het uitlenen van de boeken zie ik regelmatig 
pasjes voorbijkomen waarom nog een saldo tekort staat van € 2,50. De inschrijfkosten zijn dan nog 
niet voldaan. Betalen van deze kosten kan vanuit huis. U kunt inloggen via 
www.bibliotheekkennemerwaard.nl.  
Ook zijn er kinderen die hun pasje kwijt zijn. Dit is lastig; deze kinderen lenen nu vaak op een pasje 
van een ander kind of op de pasjes van de leerkracht. We vinden het belangrijk dat de kinderen zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen boek en pasje. Het is nu één keer voorgekomen dat er een 
boek is kwijtgeraakt; het is een boek dat geleend is door een kind dat geen pasje bij zich had en het 
boek dus op de pas van een ander heeft geleend. Dit boek moet nu vergoed worden en de kosten 
kunnen niet verhaald worden op degene die het boek geleend heeft omdat het niet bekend is wie 
dit geweest is. We willen u daarom verzoeken om zelf een nieuw pasje te regelen indien het pasje 
kwijt is. 
 
De kinderen van groep 2 die volgend jaar naar groep 3 gaan, krijgen een inschrijfformulier mee om 
zich in te schrijven voor de bibliotheek. Als uw kind nog geen lid is, wilt u dan dit formulier z.s.m. 
ingevuld inleveren bij de leerkracht? Wij zorgen er dan voor dat er een pasje wordt aangemaakt. 
 
 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/
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Stoeltje ruilen 
Woensdag 12 juli gaan we “stoeltje ruilen”. Alle kinderen gaan die dag om 13.15 uur naar hun 
nieuwe klas om kennis te maken met hun nieuwe juf of meester en alvast een lesje te doen.  
Vooral voor de kleuters is dit een leuke en spannende gebeurtenis; ze zijn bijna kleuter-af en gaan 
na de vakantie echt leren lezen en rekenen.  
 

Beeldende vorming met Mieke Rozing 
Mieke Rozing, een leerkracht in dienst van de ISOB, is de laatste weken elke dinsdag bij ons op 
school om met de kinderen ware kunstwerken te maken. De kleuters maken rare vogels, in groep 
3/4 worden vissen gemaakt, groep 5/6 maakt van papiermaché dierentuin dieren en groep 7/8 
maakt polder-dierenkoppen voor aan de muur. De resultaten worden prachtig! 
 

Berichtje van Karin Huizing 
Lieve mensen, op 5 juni ben ik de Mont Ventoux opgelopen met "Klimmen tegen MS". Een hele 
mooie en uniek ervaring. De berg op onder begeleiding van leerlingen van VEVA die ons super 
hebben ondersteund. Samen met het team "Samen Sterker".                                                                       
Ik heb er, met 5 stops, 5 uur over gelopen, helemaal naar de top.                                                             
Ik heb mede door jullie aankoop van waterflesjes het mooie bedrag van  € 525,25 aan Moves 
mogen overmaken. Daarvoor mijn hartelijke dank 
Op 25 juni organiseert Moves in de Arena in Amsterdam, Arena Moves, een evenement waar 
iedereen aan mee kan doen; ook het geld dat hierbij opgehaald wordt komt ten goede aan 
onderzoek om op weg te gaan naar een MS vrije wereld..... 
Groetjes 
Karin Huizing, BSO Jimplyplay 

 
 

Wist u dat? 

 Juf Nicole op school is geweest om te komen kijken bij de musical repetitie van groep 8 en 
dat juf Nicole binnenkort moeder wordt? De kinderen vonden het erg leuk om juf Nicole 
weer een keer te zien. 

 We weer 4 nieuwe kleuters op school hebben? Siebe, Sky, Jax en Tom heel veel plezier bij 
ons op school! 
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Onze  zijn deze keer voor:  

 De ouders die hebben geholpen bij het opruimen/opknappen van het schoolplein. 

 Lucienne Weststrate voor het sponsoren van de nieuwe plantjes. 

 Lis en Lianne voor het organiseren van het teamuitje. 

 Carolyn, de moeder van Felix voor het beschikbaar stellen van de posters en ander 
filmmateriaal voor de musical. 
 
 

Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 


