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         Februari 2019 
   

Schoolfoto’s 
De schoolfotograaf komt dit jaar op 17 april. Het is dan ook mogelijk om foto’s te laten maken met 
jongere broertjes of zusjes. Nadere informatie hierover volgt nog. 
De schoolfotograaf stuurde ons het volgende bericht:  
 
Schoolfoto’s: nu mobiel bestellen op uw telefoon!  
Het is nog mogelijk om de foto’s van vorig jaar na te bestellen. Ze staan nog steeds online 
https://bestel.rdfoto.nl 
Een fotovel is te bestellen vanaf € 4,-. De digitale bestanden krijgt u in enkele uren in uw mailbox.  
Een herinnering voor later en nu: canvas, posters,hdmetal, print op hout of fun producten o.a. 
onderzetters, placemat, lunchbox, of hdmetal sleutelhanger. 
Heeft u vragen hierover? Mail dan naar: vragen@rdfoto.nl 

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 
konden versieren. De poster met daarop de pakjes drinken  met de hoeveelheid suiker en caloriën 
raakt al aardig gevuld. We schrikken soms van het aantal suikerklontjes dat erin zit. Tot nu toe 
hebben we ontdekt dat er in een flesje AA van 330 ml een record van 13!!! suikerklontjes zitten. 
Om deze caloriën te verbranden moet je 27 minuten touwtje springen of 36 minuten stevig 
doorfietsen. Oook voor het gebit is het niet echt gezond……….. 
 

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.  
 

Streetwise 
Woensdag 13 februari hebben we het Streetwise projekt. Medewerkers van de ANWB komen op 
school en hebben voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 leuke praktijklessen. In de folder die u pas 
geleden gekregen heeft (of binnenkort krijgt) vindt u nadere informatie. Belangrijk om te 
onthouden is dat voor groep 5/6/7/8  de lessen buiten zijn. Bij koud weer daar graag rekening mee 
houden. Ook hebben de kinderen van groep 7/8 voor de lessen hun fiets nodig. 
 

Staking 
Op 15 maart aanstaande is er een onderwijsstaking uitgeroepen voor het hele onderwijs, van 
basisschool tot de universiteit. De leerkrachten hebben aangegeven ook te staken. Dat betekent 
dat de school op 15 maart gesloten is. We hopen dat u opvang voor uw kind(eren) kunt regelen. 
Het is nog onzeker of de BSO opvang kan bieden.  

https://bestel.rdfoto.nl/
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Als u meer wilt weten over de staking, dan kunt u hier meer informatie vinden: 
https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/opnieuw-staking-aangekondigd/ 
 
De vakbonden Algemene Vereniging van Schoolleiders en CNV Schoolleiders roepen ook de 
schoolleiders op tot actie. Het afgelopen schooljaar zijn er een aantal acties geweest, te beginnen 
met het ontruimen van de school. Deze acties zijn gericht op het verbeteren van salaris voor het 
gehele onderwijs, niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor (adjunct-)directeuren en 
onderwijsondersteunend personeel. Ook onder schoolleiders is een tekort en is de werkdruk hoog. 
De actie van februari is om in de week van 4 tot 8 februari geen vervanging te regelen voor zieke 
leerkrachten. Kinderen worden dan naar huis gestuurd. Het doel van de actie is duidelijk te maken 
dat het regelen van vervanging veel tijd kost en de werkdruk verhoogt. Ook wordt hiermee 
aandacht gevraagd voor de gevolgen van andere maatregelen, zoals het verdelen van een groep 
over andere klassen: dit verhoogt de werkdruk en komt de onderwijskwaliteit niet ten goede. De 
directie (Irma en Brigitta)  hebben besloten deel te nemen aan deze actie. De prioriteit ligt in deze 
week niet bij het vinden van vervanging of het zoeken naar en organiseren van noodoplossingen 
voor opvang in de klas. In deze tijd van lerarentekorten is het onze ervaring dat wij hier veel moeite 
voor moeten doen, vaak met zeer weinig resultaat. Wij hopen op uw begrip. 

 
 

Schaatsen 
Vrijdag 8 februari gaan we met de groepen 4 t/m 8 weer naar de ijsbaan in Alkmaar om mee te 
doen aan de Ice Games. Alkmaar Sport heeft een programma samengesteld met allerlei leuke 
ijsspelletjes die de kinderen kunnen gaan doen. Vorig jaar zijn we ook geweest en was het een 
groot succes. We vertrekken die ochtend om 8.20 uur met de bus. De school gaat open om 8.10 
uur. Bij het schaatsen zijn handschoenen verplicht en is warme kleding aan te raden.  
 
Vragenuurtjes 
In januari zijn er 3 vragenuurtjes geweest voor ouders. In totaal hebben 8 ouders gebruik gemaakt van 
deze gelegenheid met ons in gesprek te gaan over ons onderwijs. We hebben u gevraagd naar uw 
mening, ervaring en tips en tops over het nieuwe onderwijsconcept en de rapporten en 
rapportgesprekken. Dat laatste is een ontwikkeldoel van de school. Een korte samenvatting van deze 
gesprekken volgt hieronder. Wij nemen al deze bevindingen mee in onze verdere ontwikkeling en wij 
bedanken u voor uw inbreng en het meedenken. 

• Terugblik concept 1e half jaar 
De stille werkplek is niet altijd stil (genoeg). Sommige kinderen, in de hogere groepen, 
ervaren druk om de weektaak af te krijgen. Sommige kinderen maken er juist een wedstrijd 
van. Voor groep 4 soms onrustig door wisselen van lokaal. Het wisselen van groep 5 in de 
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middag verloopt soepel. De kinderen vinden het leuk. Het lijkt of de overgang voor oudere 
leerlingen groter is dan voor jongere leerlingen 
 

• Rapporten/rapportgesprekken 
Het eerste oudergesprek in het jaar zou breder mogen dan alleen sociaal-emotioneel. 
Zowel de sterke als de zwakke punten bespreken in de gesprekken.  Kinderen bij 
rapportgesprekken zou mooi zijn, maar dan niet in de avond. Of alleen oudere kinderen bij 
de rapportgesprekken. Kinderen kunnen wel aangeven of ze ergens wel of niet goed in zijn. 
Cijfers geven meer inzicht in vorderingen dan een beoordelingen als voldoende, matig  etc. 
(5 puntsschaal). Op zich niks mis met het geven van cijfers. Beoordelen hoort erbij, ook 
later in het voortgezet onderwijs, beroep. De stukjes die de leerkrachten in de rapporten 
schrijven zijn leuk. 

 

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 data voor het breien zijn:  
5-2, 12-2, 26-2, 5-3 en 12-3. Hier kunnen 8-10 kinderen aan mee doen. Deze activiteit is 
geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.  8 kinderen hebben zich aangemeld: Zus, Dirkje, 
Sophie, Lorelay, Naomi, Rosanne, Lindsey en Fenna. 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. Er hebben zich al 5 kinderen aangemeld: Naomi, Maud, Lindsey, Railey en Sophie. 
De rekenbootcamp wordt gegeven op vrijdag 22 maart en duurt 2 uur. Kosten € 5,-. 

• 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 
de volgende donderdagen van 14.15 tot 15.30 uur: 9 mei, 16 mei, 23 mei, 13 juni en 20 
juni (eerder werd gesproken over maandagen).  6 kinderen hebben zich al aangemeld: 
Lindsey, Sam, Loek, Railey, Lorelay en Sophie.  Er is plek voor ongeveer 8 kinderen. Kosten € 
10. 

 

Wist u dat…  
• De kinderen van groep 8 al regelmatig aan het kijken zijn op middelbare scholen? In maart 

gaan ze zich inschrijven op hun nieuwe school. 

• We weer meedoen met de tulpenshow  van Graft? De kinderen van  groep 6/7/8 proberen de 
tulpen weer mooi in bloei te krijgen. 

• De kinderen van groep 3 t/m 6 meedoen met een kleurwedstrijd voor de tulpenshow? 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
• De ouders die meegaan als begeleider voor het schaatsen 

• Irma van Adrighem, de moeder van Lianne, die nogmaals als vrijwilligster een (korte ) haak 
cursus heeft gegeven 
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• Krista Evenblij, de vrijwilligster uit het dorp, die de breilessen gaat verzorgen 

• De ouders die de vragenuurtjes bezochten. Bedankt! 
 

Agenda januari & februari     
    

• 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 

• 16/17-2   Tulpenshow Dorpshuis “Onder de Boom” in Graft 

• 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 

• 1-3   Bibliotheekbezoek, pasjes mee 

• 4 t/m 14-3  rapportgesprekken, exacte data worden later doorgegeven 

• 14-3   pannenkoekendag 

• 18 t/m 22-3  Week van de Lentekriebels 

• 22-3   Rekenbootcamp 

• 25-3   Studiemiddag, de kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur 

• 29-3   Bibliotheekbezoek, pasjes mee 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
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