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         Januari 2019 
   

Welkom 
Maandag 7 januari verwelkomen we drie nieuwe kinderen op school:  Age, Kris en Lindsey. Age komt 
in groep 2, Lindsey in groep 4 en Kris in groep 5. We wensen jullie een mooie schooltijd toe op de 
Vinckhuysenschool. 
 

Privacy-wet 
Op school hanteren wij richtlijnen voor het gebruik van beeldmateriaal. Ouder(s) wordt toestemming 
gevraagd voor gebruik hiervan. Dit is aan het begin van het schooljaar gebeurd. Van een paar kinderen 
missen we helaas nog het formulier. Als we geen ingevuld en ondertekend formulier ontvangen, 
beschouwen we dit als een “nee”’ voor alle vormen van publicatie van foto’s en video’s van uw kind. 
Ouders die wel de formulieren hebben ingevuld, kunnen op elk moment hun toestemmingen wijzigen. 
We willen u eraan herinneren dat de richtlijnen die wij op school hanteren voor het gebruik van 
beeldmateriaal, gelden voor alle foto’s en filmpjes die op school gemaakt worden, dus ook als door 
ouders, grootouders en anderen foto’s en video’s gemaakt worden. We vragen u daarom om zeer 
terughoudend te zijn met het verspreiden van foto’s die u bij activiteiten op of van school maakt. 
Besluit u het te verspreiden of publiceren, dan ligt de verantwoordelijkheid bij u en niet bij de school. 
Dit is wettelijk zo vastgelegd.  
Op onze website kunt u het Privacy Statement en een Privacy verklaring vinden onder het tabje 
Publicaties.  
 

Kick-off Drinkwaterproject 
Op 8 januari was de kick-off van het Drinkwaterproject JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) van de 
gemeente Alkmaar. Met dit drinkwaterproject willen wij kinderen stimuleren vaker te kiezen voor 
water in plaats van gezoete drankjes. Daarvoor stimuleren we het waterdrinken in de pauzes op 
school. Om dat makkelijk te maken hebben alle kinderen bij de kick-off een bidon gekregen die ze 
kunnen versieren.  
 

Schoolmail 
Regelmatig sturen we u via de mail een bericht dat voor één of meerdere klassen bedoeld is. We 
hebben via een ouder gehoord dat deze mail bij haar in de Spam beland is.  Waarschijnlijk wordt de 
mail gekenmerkt als Spam omdat het naar veel adressen tegelijk verstuurd wordt. Hierdoor kunt u 
belangrijke informatie missen. Is dit bij u ook het geval, dan kunt u dit verhelpen door de mail van 
school toe te voegen als veilige afzender.  
 

NL Doet 
Een datum om te noteren: op zaterdag 16 maart 2019 doet onze school weer mee met NL Doet 
(tijd moet nog nader bepaald worden). De maximale subsidie van € 400,- van het Oranjefonds is 
reeds toegezegd! Wij zijn alweer een lijst aan het aanleggen met klusjes die gedaan moeten 
worden, maar waarvoor gedurende het jaar de tijd ontbreekt. We hopen dat velen zich t.z.t. weer 
zullen opgeven en meedoen. Hierover later meer.  

 
 

CITO weken 
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Maandag 14 januari zijn we gestart met de half jaarlijkse CITO toetsen. Gedurende 3 weken gaan we 
vanaf groep 3 de vorderingen testen op het gebied van rekenen, technisch lezen, spelling en 
begrijpend lezen.  
 

Naschoolse activiteiten 

In elk Vincketouwtje geven we informatie over de naschoolse activiteiten. De informatie wordt elke 
keer up-to date gehouden. Leest u het dus vooral goed door. 

 In februari starten we met breien. Hiervoor hebben we Krista Evenblij, een enthousiaste 
dorpsgenoot, bereid gevonden om de kinderen te leren breien. De voorlopige data voor het 
breien zijn: 5-2, 12-2, 26-2, 5-3 en 12-3. Hier kunnen maximaal 10 kinderen aan mee doen. 
Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. U kunt uw kind hier alvast voor 
opgeven maar de oproep wordt in de komende maanden nog wel herhaald en opgeven kan 
later ook nog. Tot nu toe hebben zich 5 kinderen officieel bij juf Irma aangemeld. Als u twijfelt 
of uw kind aangemeld is, geeft u het dan nogmaals door aan juf Irma. Kosten € 10,- 

 Rekenbootcamp: tafels van 2, 3 en 4. Op zeer speelse wijze worden de tafels van 2, 3 en 4 
geoefend. Er wordt gewerkt met allerlei materialen en de kinderen zijn actief in beweging. 
Deze bootcamp is met name geschikt voor kinderen van groep 4 en 5 en wordt aangeboden in 
maart 2019. De eerste aanmelding hiervoor is al binnen. Nadere informatie volgt t.z.t 

 Kooklessen. De laatste activiteit is bekend: het worden kooklessen. Het duurt nog even voor 
we daar mee beginnen, de start is na de meivakantie en het zal gaan plaatsvinden op 
maandagen. Nadere informatie volgt. 

 

Wist u dat…  
 We vrijdag 11 januari vergeten zijn om naar de bibliotheek te gaan. We dit nu vrijdag 18 

januari doen? 
 

Onze  zijn deze keer voor:  

 Alle ouders die, wellicht samen met de kinderen voor heerlijke gerechten gezorgd hebben 
bij het kerstdiner. 

 Harjen en Koen voor het doen van klusjes in de school. 

 De ouders die de dag na het kerstdiner de kerstversiering  én de zolder weer hebben 
opgeruimd. 

 De ouders die geholpen hebben bij het maken van de kerststukjes en het kerstcircuit. 

 De kinderen die in de pauzes fanatiek zwerfafval aan het opruimen zijn. 
 

 
 
Agenda januari & februari     
    

 14-1 t/m 1-2  Cito weken 

 17-1   Open kanjerles groep 1/2 en 5/6, ouders zijn welkom vanaf 13.15 uur 

 24-1   Open kanjerles groep 3/4 en 7/8, ouders zijn welkom vanaf 13.15 uur 

 25-1   Voorleesdagen, groep 1/2 gaat op bezoek bij de peuters 
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 1-2   Bibliotheek, pasjes mee 

 5-2   Start naschoolse activiteit : breien 

 6-2   Open dag, nieuwe ouders kunnen de school bezoeken 

 7-2   Studiedag, de kinderen zijn vrij 

 8-2   Ice games: groep 4 t/m 8 gaan naar de IJsbaan in Alkmaar 

 13-2   Streetwisedag ANWB, nadere informatie volgt 

 15-2   Studiemiddag, de kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur 

 15-2   De kinderen krijgen hun rapport mee 

 18-2 t/m 22-2  Voorjaarsvakantie 

 26-2   Inloopochtend, ouders welkom tot 9.00 uur 

 27-2   Dansworkshop voor gr 1,2,3 en 4,5 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


