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          mei 2019 
   
 

Welkom 
Op 22 mei wordt  Femke van Diepen 4 jaar en komt ze bij ons op school. We wensen haar heel veel 
plezier toe op de Vinckhuysenschool. 
 

Buitenschoolse opvang 
 

BERICHT VAN FORTE KINDEROPVANG 
 

Brugklasser worden kun je 
leren! 

  
Vanaf 15 mei start Forte Kinderopvang samen met Happy 
Homework een workshop voor aanstaande brugklassers. In 4 
sessies leren kinderen uit groep 8 hoe ze zich sneller thuis 
kunnen voelen in de nieuwe omgeving van de brugklas. 
Onderwerpen die voorbij komen zijn bijvoorbeeld omgaan met huiswerk, plannen, leren leren, 
rooster, toetsen etc. Een mooie kans om alvast kennis te maken met alle praktische zaken die bij de 
brugklas horen, maar ook leren ze om te gaan met eventuele onzekerheid. En na dit uurtje 
Brugklastraining is er ook nog tijd voor ontspanning, namelijk fun met echte robots!  
  
Alle kinderen uit groep 8 kunnen deze workshop tegen sterk gereduceerd tarief volgen. Meer info en 
tickets: www.fortekinderopvang.nl/experience. Deze workshop is voor zowel Forte als niet-Forte 
kinderen. Koop snel je kaartjes voor deze workshop, want vol is vol! 
  

  

  

 
 

Bouwhuis 
Net als vorig jaar gaan we naar het bouwhuis in de Rijp. We gaan dit jaar met de kinderen van 
groep 2 t/m 5. In het bouwhuis maken de kinderen kennis met het vak van de bouwvakker, ze zien 
hoe een huis gebouwd wordt en mogen zelf uitproberen hoe van alles in een huis werkt. Ook gaan 
ze zelfs iets maken.  

http://www.fortekinderopvang.nl/experience
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Vakantierooster 2019-2020 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. We zijn nog bezig met het 
inplannen van de studiedagen. Zodra deze bekend zijn, zullen we ze in de kalender en het 
Vincketouwtje zetten.  
 

Eerste dag           Laatste dag    
 
Herfstvakantie   19-10-2019 27-10-2019 
Kerstvakantie   21-12-2019 05-01-2020 
Voorjaarsvakantie  15-02-2020 23-02-2020 
Pasen      13-04-2020 
Meivakantie   25-04-2020 10-05-2020 
Hemelvaart   21-05-2020 22-05-2020 
Pinksteren       1-06-2020 
Zomervakantie   04-07-2020 16-08-2020 
     
 

Vakantiebieb 

Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb. Een mooie 
ontwikkeling en bovendien erg belangrijk. Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk een terugval 
van het AVI-niveau voorkomen. 
De VakantieBieb-app biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. 
Bijvoorbeeld Deze mop is top van Paul van Loon, Met opa door Europa van Tamara Bos, Level 13, 
Game Over van Esther van Lieshout en De Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb is een 
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. Voor 
kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen 
beschikbaar. De Vakantiebieb is geopend tot en met 31 augustus. 
  
Fancy Fair 

In samenwerking met het Dorpshuis en SV Graftdijk organiseert de OR op zaterdag 15 juni een grote 
fancy fair.  
Tijdens die fancy fair zijn er in- en rond de school allerlei activiteiten voor groot en klein en komt er 
een braderie met marktkramen die worden bemand door lokale ondernemers.   
De exacte tijd en invulling van het programma is nog niet bekend maar noteert u deze dag alvast in uw 
agenda want het wordt dubbel en dwars de moeite waard om langs te komen.  
Met de fancy fair willen we geld ophalen voor het schoolplein. Aangezien we het samen met SV 
Graftdijk organiseren, wordt de opbrengst gedeeld. Zoals we al eerder bericht hebben zijn er ouders 
bezig om een plan te bedenken en uit te werken voor het schoolplein. We willen graag wat nieuwe 
speeltoestellen en daar is veel geld voor nodig. Behalve geld van de opbrengst van de fancy fair wordt 
er ook geprobeerd om subsidie aan te vragen bij diverse instanties. 
De fancy fair belooft echt heel leuke te worden, met o.a. live muziek, een barbecue, een loterij en 
waar s’geit ie.  
Mocht u spullen of diensten hebben die u wilt doneren voor de loterij dan wordt dat zeer 
gewaardeerd. U kunt hiervoor contact opnemen met Daniella de Vogel. We houden u op de hoogte. 
Veel informatie zal nog volgen. 
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Thema “Hoe kan dat” 
Onder leiding van Mieke Rozing hebben de kinderen van de onderbouw geleerd waar het water in ons 
huis vandaan komt en hoe het vieze water weer schoon gemaakt wordt. Ze hebben daarover een 
prachtig filmpje gemaakt. De kinderen van de bovenbouw hebben nagedacht over het leven over 50 
jaar. Hoe gaan we dan om met energie? Hoe komen we aan onze boodschappen, zijn er dan nog 
auto’s? Ook zij laten dat  d.m.v. een animatiefilmpje zien. Ze hebben het filmpje zelf ge-edit! Op 
youtube (zoekterm Vinckhuysenchool en dan wat naar beneden scrollen) kunt u deze filmpjes 
bekijken. 
Bij de afsluiting van het thema hebben de kinderen van de bovenbouw o.a. met filmpjes laten zien hoe 
ze vragen van de kinderenvan de  onderbouw beantwoord hebben.  
 

Schoolplein 
Karien, Kristel en Yvonne zijn, zoals u weet, bezig met plannen om nieuwe speeltoestellen voor het 
schoolplein te realiseren. Dit is een zeer kostbare zaak. Met de fancy fair van 15 juni proberen we hier 
al geld voor op te halen maar dat  zal niet voldoende zijn. Ze proberen daarom via verschillende 
kanalen sponsorgeld binnen te halen. Eén van de manieren is via de Rabobank Clubkas Campagne. De 
Rabobank Waterland e.o. stelt geld beschikbaar voor projecten van clubs. In het onderstaande stukje 
van de Rabobank kunt u lezen hoe u voor ons schoolplein kunt stemmen. Alleen als u lid  bent van de 
Rabobank Waterland e.o. kan u meedoen. U krijgt hierover van de Rabobank via e-mail of brief bericht. 
Krijgt u hier post over of ziet u deze e-mail voorbijkomen dan hopen we dat u uw stem wilt uit 
brengen.  
 

Wie kunnen er stemmen? 

Alle leden van Rabobank Waterland e.o. kunnen stemmen. Zij ontvangen per post of via e-mail een 

unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van 23 april tot en met 14 mei 2019 brengen zij via een 

online stemmodule hun stem uit op de clubs die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf te 

verdelen stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club mogen worden uitgebracht. 

Let op: alleen leden van Rabobank Waterland e.o. mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet 
automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot en met 
1 april 2019 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap vraagt u gemakkelijk en 
snel aan via www.rabobank.nl/particulieren/leden. 

 
Schooltuin  
We willen weer gaan beginnen met een nieuw seizoen voor onze schooltuin. Dit jaar zijn de kinderen 
van groep 5 en 6 aan de beurt om hun eigen groenten te gaan kweken. We zijn daarom hard op zoek 
naar ouder(s) die dit op zich willen nemen. Op het moment hebben we 2 ouders uit groep 8 die af en 
toe in de schooltuin kunnen werken met de kinderen. Zij kunnen echter wel wat hulp van andere 
ouders gebruiken om de taken te verdelen en ook een groot deel van het oogsten en koken met de 
groentes uit eigen tuin kunnen zij niet op zich nemen omdat dit in het begin van het nieuwe schooljaar 
plaatsvindt en deze ouders dan geen kinderen meer op onze school hebben. 
Vindt u het leuk om (af en toe) te helpen met de schooltuin? Geeft u zich dan op bij juf Irma. Er wordt 
altijd  ’s middags gewerkt in de schooltuin (30-45 min), de dag bepalen we in overleg! 
 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rabobank.nl%2Fparticulieren%2Fleden&data=02%7C01%7Cirma.mensink%40isobscholen.nl%7C104571b527b4426205fb08d6b354b367%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C636893573780759833&sdata=m2Tz7zzf9C%2Bd%2BdRVvYzGh1bxlNHVo6%2B8t1iP%2B9lAp6U%3D&reserved=0
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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. 

 Kooklessen. 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).  12 kinderen hebben zich aangemeld: Lindsey, Sam, 
Loek, Railey, Lorelay ,Sophie, Nienke, Zus, Dirkje, Rosanne, Ana en Robin.  De kooklessen 
zijn volgeboekt.  Kosten € 10. 

  
 

De eerste kookles 

 

 Sport en spel. De kooklessen waren toch niet de laatste activiteit, we hadden nog wat geld 
in de pot en organiseren daarom ook nog sport en spellessen voor kinderen vanaf groep 4. 
Deze activiteit is ook erg geschikt voor jongens!! Tot nu toe hebben zich 8 kinderen 
opgegeven, te weten: Fabian, Chris Hoefsloot, Robin, Simeon, Hijk, Lorelay, Railey en 
Lindsey. Er is plaats voor 12 kinderen, de kosten voor de 5 lessen bedragen € 10,-. 
De sportlessen worden gegeven door Rocky Hudson op de volgende data: 27 mei, 3 juni, 17 
juni, 24 juni en 1 juli. Opgeven is nog mogelijk! 

De naschoolse activiteiten zijn een groot succes, de kinderen zijn erg enthousiast en de mensen die 
de activiteiten verzorgen hebben er ook erg veel plezier in. Voor volgend jaar gaan we weer 
subsidie aanvragen en als die toegekend wordt gaan we weer allerlei leuke activiteiten organiseren. 
 
 

Wist u dat…  
 Juf Inge de nieuwe juf is van de naschoolse opvang? Ook haar wensen we veel (werk)plezier op 

de Vinckhuysenschool. 
 
 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Kristel, Karien en Yvonne die achter de schermen hard aan het werk zijn om fondsen te 

werven voor het schoolplein. 

 Richard van Kessel  (en Vercoma) die prachtige elektriciteit experimeteer dozen voor de 
school gesponsord heeft. De kleuters zijn er al mee aan het experimenteren 
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 De OR die voor de kinderen en de leekrachten een erg leuke Juffen& Meesterdag 

georganiseerd hadden.  
 
 
 
 
 

Agenda mei, juni & juli    
 

 6-5   Eerste schooldag na de vakantie 

 7-5   Durftraining voor de musical groep 7 en 8 

 9-5   Start naschoolse activiteit “ Kookschool” 

 8-5   Meester & juffendag 

 10-5   Bibliotheek, pasjes mee 

 14-5   Bouwhuis in de Rijp voor groep 2 ,3, 4 en 5 

 14 t/m 17- 5  avondvierdaagse de Rijp 

 15- 5   Open kanjerles groep 1/2 en 5/6, aanvang 13.15 uur 

 20-5 t/m 7-6  Cito weken 

 21-5   Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

 22-5   Open kanjerles  groep 3/4 en 7/8, aanvang 13.15 uur 

 27-5   Start naschoolse activiteit: Sportlessen 

 30/31-5   Hemelvaart, geen school 

 3-6   MR vergadering, 14.30 uur 

 6-6   Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

 7-6   Bibliotheek, pasjes mee 

 10-6   2de Pinksterdag, geen school 

 15-6   Fancy Fair 

 19-6   Inloopochtend, ouders mogen kijken in de klas 8.30- 9.00 uur 

 28-6   Rapport mee naar huis 

 1-7 t/m 5-7  Rapportgesprekken, facultatief 

 3-7   Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

 5-7   Bibliotheek, alleen inleveren 

 12-7   Kinderen vrij, start van de zomervakantie 
 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
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