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          juni 2019 
   

Buitenschoolse opvang 
 

BERICHT VAN FORTE KINDEROPVANG 

Workshop voor ouders: website bouwen 
 
Alweer zo'n leuke Forte workshop, maar dit keer voor ouders! 
Tijdens de workshop Website Bouwen op woensdagavond 19 juni 
leer je je eigen website maken in de programmeertalen HTML en 
CSS. Een leuke mogelijkheid om je nieuwe skills daarna ook aan je 
kind te kunnen leren! 
 
Meer info en tickets: www.fortekinderopvang.nl/experience  

 

 

 

 
 

 

Nieuws van de MR 
Tijdens de MR-Vergadering van maandag 3 juni zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen:  

 studiegids 2019/2020 
 status geldinzameling schoolplein 
 jaarvergadering in september 
 Formatie 2019/2020 

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 laatste kooklessen komen er al weer aan. Donderdag 13 juni en 20 juni zijn 
de laatste 2 lessen.  Het ruikt elke week weer heerlijk in de aula als de kinderen aan het 
koken zijn. Ze genieten van de lessen! 

 Sport en spel. Ook de sportlessen zijn inmiddels gestart. 
De sportlessen worden gegeven door Rocky Hudson en zijn nog op de volgende dagen: 17 
juni, 24 juni en 1 juli 

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. 

 

 

http://www.fortekinderopvang.nl/experience
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Fancy Fair 
Zaterdag 15 juni is de grote Fancy Fair  van 12.00 uur tot 19.00 uur.  
Tijdens de 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.   
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 wordt er 
ook geprobeerd om subsidie aan te vragen bij diverse instanties. 
De Fancy Fair belooft echt heel leuk te worden, met o.a. live muziek, een barbecue, eenkidsplein met 
springkussen, een taartenbakwedstrijd en een “waar rolt de bal” loterij. 
U komt toch ook allemaal, samen met uw buren, familie en vrienden???? 

 

 
 
Schoolplein 
Karien, Kristel en Yvonne zijn nog steeds zeer actief bezig voor speeltoestellen voor het schoolplein. 
De eerste donaties zijn inmiddels binnen. De Rabobankclubkas actie heeft ruim € 200,- opgebracht 
en Forte, onze nieuwe naschoolse opvangorganisatie heeft het mooie bedrag van € 750,- 
toegezegd. Op 21 juni zijn we uitgenodigd bij het Schipholfonds om onze subsidieaanvraag van € 
14.000,- toe te lichten. We mogen in 45 minuten onze aanvraag toelichten; hier gaat dus nog wel 
wat voorbereidingstijd inzitten. En dan maar uitgebreid duimen op de 21e!! 
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Ook hopen we op een mooie opbrengst van de Braderie van 15 juni. 
Irma is bezig om contact te zoeken met de gemeente Alkmaar om te kijken of die ook bij kunnen 
dragen. 

 
 
 
 

Klassenavonden en jaarvergadering 2019-2020 
De jaarlijkse klassenavonden en jaarvergadering is volgend schooljaar op 29 augustus. 
Het rooster voor die avond is als volgt: 
Klassenavond groep 1, 2 en 3: 19.00- 19.55 uur 
Jaarvergadering 20.00 - 20.30 uur 
Klassenavond groep 4, 5 en 6, 7, 8: 20.35- 21.30 uur 
Tijdens de klassenavond wordt de gang van zaken in de klas voor het komende jaar besproken, 
tijdens de jaarvergadering worden de jaarverslagen van OR, team en MR gepresenteerd en wordt 
het financiële jaarverslag van de OR besproken.  
 

Vakantierooster 2019-2020 

In het Vincketouwtje van mei 2019 hebben we het vakantierooster gepubliceerd. Hierin is een 
kleine wijziging opgenomen, Goede Vrijdag stond hierin niet vermeld maar dit is wel een vrije dag. 
Ook de studiedagen en overige vrije (mid)dagen zijn nu bekend, zie hiervoor het overzicht onder 
het vakantierooster. 
 

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 
Goede Vrijdag/Pasen  10-04-2020 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 
 
18- 09- 2019   Studiedag,  de leerlingen zijn de hele dag vrij 
08- 10- 2019   Studiedag, de leerlingen zijn de hele dag vrij 
21- 11- 2019   Studiemiddag, de leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur 
20- 12- 2019   Studiedag, de leerlingen zijn de hele dag vrij  
15- 01- 2020   Studiemiddag, de leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur 
05- 02- 2020   Studiedag, de leerlingen zijn de hele dag vrij 
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14- 02- 2020   Studiemiddag, de leerlingen zijn vrij vanaf 12:00 uur 
11- 03- 2020   Studiemiddag, de leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur 
25- 03- 2020   Studiedag, de leerlingen zijn de hele dag vrij 
11- 06- 2020   Studiedag, de leerlingen zijn de hele dag vrij 
03- 07-2020   Studiedag, de leerlingen zijn de hele dag vrij 
 

Formatie voor het schooljaar 2019/2020 
Het komende schooljaar zijn er nagenoeg geen wijzigingen in de formatie. Alleen de werkdagen van 
Brigitta, Karen en Irma zijn iets gewijzigd. Voor de volledigheid vindt u hieronder het overzicht: 

Groep  Ma  Di  Wo  Do  Vr  

Ochtend            

1/2/3  Lianne  Lianne  Lianne  Lianne  Lianne  

4-5  Irma  Irma  Irma  Lis  Lis  

6/7/8  Chris  Chris  Chris  Chris  Chris  

Middag            

1/2/3/4  Lianne  Lianne  Lianne  Lianne  Lianne  

5/6/7/8  Chris  Chris  Chris  Chris  Chris  

            

Onderwijs-
assistent  

Jessy  Jessy  Lis  Jessy  Jessy  

Intern 
begeleider  

  Karen (1 keer per 
4 weken) 

 Karen 
 

  

Adm. Med.  Wilma 
(ochtend)  

        

Conciërge        Haaije (om de 
week)  

  

Directie  Brigitta  
Irma (middag)*  

Brigitta  
Irma (middag)*  

Brigitta 
Irma (middag)*  

Brigitta  

 

Irma om de 
week 

*Vanwege de master-opleiding van Brigitta zal zij ongeveer één dag in de week worden vervangen 
door Irma, deze vervanging is verdeeld over de maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag. Brigitta zal 
de ene week op donderdag afwezig zijn, de andere week op een andere dag.   
 

Wist u dat…  
 Het erg goed gaat met het kweken van de groente voor de braderie, de eerste lading stekjes is 

al verkocht! Bijkomend effect is dat de kinderen van de onderbouw hierdoor veel leren over 
het thema “groeien en bloeien” . 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 De ouders (Gaby, Daniella, Brenda, Brenda en Chantal) die heel druk bezig zijn met het 

organiseren van de Fancy Fair van 15 juni. 

 Karien, Kristel en Yvonne, onze schoolpleinactievoerders. 
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Agenda juni, juli , augustus & september   
 

 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 

2019-2020 
 26-8   Eerste schooldag 

 29-8   Klassenavonden en jaarvergadering 

 4-9 t/m 6-9  Kamp groep 6, 7 en 8 

 5-9   Schoolreisje groep 1 t/m 5 

 18-9   Studiedag, de kinderen zijn de hele dag vrij 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


