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          juli 2019 
  

 
 
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. 
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 is de aangevraagde 
subsidie toegewezen. We kunnen dus weer leuke activiteiten gaan organiseren. In ieder geval 
willen we Irma van Adrighem weer vragen om met de kinderen te komen haken. Ook hopen we dat 
we weer breien kunnen organiseren. Over de overige activiteiten wordt u later geïnformeerd. 

 

Fancy Fair 
Zaterdag 15 juni: ‘s morgens bij het wakker worden sloeg de schrik ons om het hart; de regen kwam 
echt met bakken uit de lucht. Maar na het raadplegen van de buienradar zagen we dat het allemaal 
goed zou komen....... en het kwam goed. Aan het einde van de ochtend werd het droog en hadden 
we een aangename temperatuur. In de loop van de middag trok het steeds verder open en ging de 
zon volop schijnen. Hierdoor was de braderie goed bezocht en was het reuze gezellig op het 
schoolplein en bij Sv Graftdijk. Op het plein waren leuke activiteiten voor de kinderen, met o.a. 
schminken, nagels lakken, pony rijden en een erg leuke “kinderboerderij”. Bij de voetbalkantine 
stond onze schoolpleinpromotie stand waar Yvonne en Karien de hele middag uitleg hebben 
gegeven over onze plannen. Ze hebben diverse lokale ondernemers bereid gevonden om ons te 
sponseren. Esther Boonstra, van praktijk AbraCaDaBra was de eerste die een mooi bedrag gaf.  

    
Deze ondernemers hebben samen een prachtig bedrag gesponsord:  

1. Praktijk AbraCaDaBra, West-Graftdijk 

2. Forte Kinderopvang 

3. De Jong Administratie en Belastingadvies, West-Graftdijk 

4. MOI Techniek, West-Graftdijk 

5. Faber Financieel Interim Management, West-Graftdijk 

6. Abbing Advies ruimtelijke ordening & Grondzaken  

7. Ad Brouwer, West-Graftdijk 

8. Piet Groen Bouwbedrijf, Starnmeer 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abbingadvies.nl%2F&data=02%7C01%7Cirma.mensink%40isobscholen.nl%7C08c7b29059c54ff03d4208d6f244b0bc%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C636962774177057393&sdata=hZMMXIMEEzUG5cfy%2FkJP0a%2BVB2LwKqq4iQDBiigCdoo%3D&reserved=0
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De opbrengst van deze sponsering is € 2200,-. 

Maar dat is nog niet alles: alle activiteiten die er georganiseerd zijn, samen met de opbrengst van 
het verkochte eten en drinken is € 2000,- 

         
 

Kleding, batterijen en oud papier inzameling 
Sinds een aantal maanden staat er op het schoolplein een grote gele container voor de inzameling 
van kleding. Er wordt al gebruik van gemaakt maar misschien is het aan uw aandacht ontschoten. 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar Simavi (een organisatie die zich inzet voor de 
gezondheid van mensen door o.a. te zorgen voor een gezonde leefomgeving) en de school. Het 
levert ons geen grote bedragen op maar we vinden het ook belangrijk om op deze manier bij te 
dragen aan een duurzamere wereld.  
Verder kunt u ook nog steeds oud papier, batterijen en cartridges inleveren. De school (OR) krijgt 
hiervoor een vergoeding en die komt weer ten goede aan uw kinderen. Graag inleveren dus! 
 

Schoolafspraken 
Tijdens de ouderavond die aan het begin van het nieuwe schooljaar gehouden wordt, 
wordt ook altijd aandacht besteed aan de schoolafspraken. Twee afspraken die weer een 
beetje aan het wegzakken zijn willen we nu alvast weer even onder uw aandacht brengen:  
vanaf groep 4 nemen de ouders afscheid van de kinderen bij de deur en gaan de ouders 
niet meer mee de klas én we willen u verzoeken om het afscheid zo kort mogelijk te 
houden zodat de lessen goed op tijd kunnen beginnen. 
 

Schoolplein 
De fancy fair heeft het geweldige bedrag van € 4200,- opgebracht. Echt een gigantisch mooi bedrag. 
Daarnaast steken Kristel, Karien en Yvonne heel veel energie in het vergaren van nog meer 
subsidies. De gemeente Alkmaar en het Schipholfonds hebben allebei een prachtig mooi bedrag 
toegezegd. Hiermee kan al een driekwart van onze plannen gerealiseerd worden. Ze zijn nog druk in 
gesprek met andere fondsen en ze doen hun uiterste best om daar ook nog subsidies los te krijgen. 
Mocht dat niet lukken dan gaan ze een planning maken om de gerealiseerde doelen komend najaar 
uit te voeren.  
 

Bibliotheeklidmaatschap toekomstige groep 3  
Sinds 3 jaar bezoeken we ongeveer eens in de 3/4 weken met de kinderen van groep 3 t/m 8 
de bibliotheek in De Rijp. Het bibliotheekbezoek combineren we met de gymlessen. Op deze 
manier kunnen de kinderen leuke, nieuwe boeken lezen die goed aansluiten bij hun 
leesniveau. Naast het boek dat de kinderen in de bibliotheek lenen, lezen ze natuurlijk ook 
boekjes die we op school hebben. Om bij de bibliotheek te kunnen lenen is het van belang dat 
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alle kinderen lid zijn van de bibliotheek. Dit lidmaatschap is gratis, er zijn alleen éénmalig          
€ 5,- inschrijfkosten verschuldigd. We willen u (de ouders van de toekomstige kinderen van 
groep 3) verzoeken om uw kind z.s.m. lid te maken van de bibliotheek. Dit kan door naar de 
volgende website te gaan: www.bibliotheekkennmerwaard.nl en daar bij het kopje lid worden 
uw email adres in te vullen en daarna de volgende pagina in te vullen. De pasjes liggen dan na 
verwerking klaar in de bibliotheek in De Rijp waar u het pasje op kunt halen en de 
inschrijfkosten kunt betalen. Naast boeken lenen met de klas kunt u dan natuurlijk ook zelf 
met uw kind naar De Rijp om boeken te lenen. Meteen na de vakantie gaan de 
bibliotheekbezoeken starten. Zorgt u ervoor dat de pasjes voor die tijd geregeld zijn? 
 

Bibliotheekbezoek 
Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 is het nodig om een eigen pasje te hebben. Afgelopen 
jaar is het meerdere keren gebeurd dat kinderen boeken lenen op de pas van een ander kind. 
Het is voorgekomen dat er boeken zoekraken. Als een boek niet teruggevonden wordt, moet 
het boek terugbetaald worden aan de bibliotheek. Als het dan een boek betreft dat door een 
ander kind op een pasje van een medeleerling is geleend ontstaan er lastige situaties. Om dit 
te voorkomen hebben we afgesproken dat een kind geen boek meer kan lenen als het zelf 
geen pasje heeft. We willen daarom aan alle ouders verzoeken om te zorgen voor een 
bibliotheekpas. 
 

Bericht van de leerplichtambtenaar 
De leerplichtambtenaar heeft ons verzocht om zo vlak voor de zomervakantie de ouders er 
nogmaals op te wijzen dat luxeverlof niet is toegestaan. Een (half)dagje eerder op vakantie of 
later terugkomen valt nadrukkelijk onder ongeoorloofd verzuim. Mocht dit gebeuren dan zijn 
wij verplicht de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte te stellen en kan er proces-verbaal 
opgemaakt worden. 
 
Verder het verzoek van de leerplichtambtenaar om het volgende onder uw aandacht te 
brengen: 
Informatie over leerplicht voor ouders.                                                                                      

Leerplichtambtenaren en schooldirecteuren krijgen vaak vragen over de leerplicht. Vragen als ‘mag 

mijn kind mee op vakantie buiten de schoolvakanties’ of ‘mag de school bepalen dat mijn kind een 

jaar overdoet’?                                                                                                                                                          

www.leerplichtwegwijzer.nl biedt ouders betrouwbare informatie over leerplichtzaken. De 

gemeente Alkmaar heeft ook een folder over leerplicht : Leerplichtfolder met hierin ook een link 

naar het formulier en de uitleg over ‘Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek. 

  
  
  

http://www.bibliotheekkennmerwaard.nl/
http://www.leerplichtwegwijzer.nl/
https://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/files/Projecten/Leerplichtfolder.pdf
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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 
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 
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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…  
 We met een groot gevoel van trots terugkijken op het afgelopen jaar, de kinderen zijn al 

helemaal gewend aan het nieuwe schoolconcept en we hebben samen een heerlijk schooljaar 
gehad. 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 De ouders die het decor voor de musical gemaakt hebben, samen met de leerlingen. 

 Karien, Kristel en Yvonne, onze schoolpleinactievoerders. We vallen hierbij in herhalingen 
maar ze doen ook zoveel werk! 

 De OR voor het organiseren van de fancy fair, ik kan u verzekeren dat daar heel wat 
uurtjes in zijn gaan zitten maar de organisatie was dan ook tip top in orde. 

 De ouders die helpen met schoonmaken in de onderbouw. 
 

  



 

Pagina 6 van 6 

Agenda juni, juli , augustus & september   
 

 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 

 30-8   Bibliotheek gr 3 t/m 8, pasjes mee 

 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 

 29-9   Kermisactiviteti, start Kermis West-Graftdijk 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


