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          September 
2019 

  

 
 
Naschoolse activiteiten 

Ook dit jaar hebben we subsidie ontvangen om naschoolse activiteiten te gaan organiseren. 
We gaan daarbij dit jaar o.a. samenwerken met Artiance. Artiance  geeft  workshops op het 
gebied van dans, muziek, theater, tekenen, schilderen en techniek. Daarnaast gaan we 
natuurlijk onze populaire haakcursus(sen) weer organiseren en wellicht ook weer de 
breicursus.  
De eerste workshop van Artiance start al heel erg snel! Vanmorgen vond ik in mijn mail de 
data voor de eerste activiteit. Helaas is daarover geen overleg met de school geweest maar 
gelukkig kunnen wij u nog net op tijd informeren via de nieuwsbrief. De aanmelding voor de 
workshops van Artiance gaat ook anders verlopen (via de website StadskidsAlkmaar.nl) Op 
deze website kunt u, als u een account heeft aangemaakt, uw kind opgeven voor de door ons 
aangemelde activiteit(en). Een instructiefilmpje over hoe dit in zijn werk gaat is te vinden op 
de website van StadskidsAlkmaar en op youtube https://youtu.be/DtEy5UMG4iI  
(stadskidsalkmaar handleiding ouders 2) 
Er zijn op dit moment nog wat opstartproblemen met de website waardoor inschrijven nog 
niet lukt, maar mij is toegezegd dat dit vanaf maandag 2 september verholpen moet zijn. 
Mocht het niet lukken om de aanmelding via StadskidsAlkmaar te laten verlopen dan kunt u 
zich nog gewoon opgeven op school! 

• Kunstig omgaan met natuur. Deze activiteit wordt verzorgd door Artiance. Deze 
activiteit is bedoeld voor de kinderen van groep 1 t/m 4. In deze workshop gaan de 
kinderen dingen maken met materialen uit de natuur. Eerst worden er takken, stenen, 
schelpen, bladeren en andere voorwerpen verzameld uit de omgeving. De kinderen 
gaan ontdekken wat zij hier allemaal mee kunnen maken: fantasiedieren, voertuigen, 
muziekinstrumenten of een knotsgekke mobiel; alles mag en de materialen wijzen de 
weg. De cursus wordt gegeven op 8 dinsdagen van 14.15- 15.15 uur. De data zijn: 17 
september, 24 september, 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 5 november, 12 
november en 19 november. De eigen bijdrage is € 16,- . Minimaal aantal deelnemers is 
8, maximaal 12.  

• Haakcursus. Net als vorig jaar komt de moeder van juf Lianne, Irma van Adrighem, de 
kinderen haakles geven. We starten dit jaar met haakles voor de kinderen van groep 5 
t/m 8. Later in het jaar kan er bij voldoende belangstelling ook nog haakles gegeven 
worden voor de onderbouw. Deze cursus wordt gegeven op 6 dinsdagen van 14.15-
15.15 uur. De data zijn:  
1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 5 november, 12 november en 19 november. De 
eigen bijdrage voor het haken is € 12,-. Maximaal aantal deelnemers is 8. Geef uw kind 
dus snel op want vol is vol! (aanmelden gewoon op school). 

• Voor groep 5 t/m 8 hebben we voor april/mei/juni 2020 de workshop Energykidz of 

Elektronicakidz 1 aangevraagd (Energykidz: het maken van een functionele 

https://youtu.be/DtEy5UMG4iI
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windmolen is de basis van deze workshop. Varianten zijn mogelijk, denk aan: 

zonneoven, stirlingmotor stoelen met zonnecellen e.d. Elektronicakidz 1: De kinderen 

gaan zelf een elektronica werkstuk/apparaat maken, ze leren basis elekrtonica, stroom, 

spanning, solderen, etsen enz.). Maximaal kunnen hier 10 kinderen aan deelnemen.We 

hebben hiervan nog geen definitieve bevestiging ontvangen. 
We hopen dat de kinderen net zo enthousiast zijn als vorig jaar en dat u uw kind snel opgeeft. 
Graag opgeven bij juf Lianne of juf Irma (of via www.stadskidsalkmaar.nl) Onze activiteit 
wordt door stadskidsalkmaar ook op facebook geplaatst. 
https://www.facebook.com/stadskidsalkmaar/ 
 
Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen met de (gratis) Alkmaarpas, 
die ouders kunnen aanvragen, de eigen bijdrage vergoed krijgen. Informatie hierover kunt u 
krijgen bij juf Irma. 
 
 

Kleding-, batterij- en oudpapier inzameling 
Sinds het najaar staat er een kledingcontainer op het schoolplein. Er is sindsdien 451 kilo 
kleding en textiel ingezameld. Dit heeft de school  € 67,65 opgeleverd. Geen groot bedrag 
maar we dragen hierbij ook bij aan het verbeteren van het milieu. Ook wordt ditzelfde 
bedrag door Curitas aan Simavi gedoneerd. Hiermee gaan we aan de slag om mensen in 
Afrika en Azië te voorzien van schoon drinkwater, wc’s en goede hygiëne. We bereiken 
daarmee een betere gezondheid zodat kinderen weer naar school kunnen gaan en 
volwassenen geld kunnen verdienen.  
De opgehaalde kleding en textiel wordt gerecycled en daarmee hebben we 1.579 kilo CO2 
en 3.157.000 liter water bespaard. 
Met hetzelfde doel zamelen we batterijen in en oud papier. Recycelen van deze producten 
is goed voor het milieu en levert de school een klein bedrag op. Ook scheiden we plastic 
van restafval.  We leren de kinderen hiermee dat we zorgvuldig met onze spullen en het 
milieu om moeten gaan. 
 

Aan de slag met afval 
In samenwerking met de gemeente Alkmaar gaan we “aan de slag met afval”. Voor het 
omgaan met afval geldt: jong geleerd is oud gedaan. Als leerlingen leren dat ze 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen afval, dan zullen ze later zorgvuldig met afval omgaan. 
We krijgen daarom in oktober een GFT container en een plastic container voor buiten, in 
de klas krijgen we kleine prullenbakjes waarin we GFT afval kunnen verzamelen. Ook 
krijgen we materiaal (grijpers, vuilniszakringen, gele hesjes en handschoenen) om rond de 
school aan de slag te gaan met het opruimen van zwerfafval. Nu wordt dit al regelmatig 
gedaan door een groepje kinderen en daar gaan we in de toekomst dus mee door. Op 16 
oktober komt er een afvalcoach van de gemeente Alkmaar. We krijgen dan het materiaal 
geleverd en de afvalcoach geeft uitleg over het project.  Op een nog af te spreken datum 
komt er een echte vuiliswagen langs en krijgen alle kinderen een demonstratie van de 
werking van de vuilniswagen.  Ook is er een map met lesideeën waaruit we kunnen putten 
en waardoor de kinderen veel leren over het omgaan met ons afval. 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/
https://www.facebook.com/stadskidsalkmaar/
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Een goed initiatief van de gemeente Alkmaar dat we graag willen ondersteunen. 
 

Afwezigheid Wilma Visser  
Wilma is onze administratief medewerker en op maandag ochtend bij ons op school. Zij is 
ernstig ziek, ze heeft kanker in haar buikstreek en is begonnen met een zwaar 
behandeltraject. Dat betekent dat zij veel afwezig zal zijn. Mocht u administratieve vragen 
hebben, dan kunt u deze stellen aan de leerkrachten en/of Brigitta. We wensen Wilma heel 
veel sterkte en kracht toe voor alle behandelingen en we leven ontzettend met haar en 
haar familie mee!  
 

Schoolafspraken 

Tijdens de ouderavond die aan het begin van het nieuwe schooljaar gehouden wordt, 
wordt ook altijd aandacht besteed aan de schoolafspraken. Een aantal belangrijke 
afspraken 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 in. 

• We starten de lessen om 8.30 uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op 
school is en wilt u het afscheid zo kort mogelijk houden zodat de lessen goed op 
tijd kunnen beginnen? 

• Vragen aan de leerkracht zoveel mogelijk stellen ná schooltijd. Natuurlijk is er voor 
schooltijd altijd tijd voor urgente zaken. Heeft u een andere vraag, maakt u dan 
even een afspraak met de leerkracht. 

• In de eerste pauze eten de kinderen fruit of groente. Daarnaast stimuleren we het 
drinken van water. 

• Kinderen afzetten op de dijk of de auto aan de dijk parkeren is niet toegestaan. ’s 
Morgens rijdt er best wel wat verkeer en ontstaan er dan onveilige situaties. Ook 
als u wat aan de late kant bent willen we u met klem verzoeken om op de 
parkeerplaats te parkeren. 

 

Ouderhulp 
Tijdens de jaarvergadering is het ouderhulpformulier uitgedeeld. U kunt hier op aangeven 
bij welke activiteiten u zou willen helpen. Als er dan ouderhulp nodig is weten wij welke 
ouders we kunnen benaderen om hulp te vragen.  
 

Privacy regelement 
Alle ouders hebben middels het toestemmingsformulier “publicatie foto’s en video’s 
“aangegeven wat wij als school wel of niet mogen publiceren van uw kind. U heeft hiermee 
toestemming gegeven voor de gehele basisschoolperiode.  Maar u kunt de aangegeven 
keuzes natuurlijk op elk moment wijzigen en inzicht vragen in de keuzes die u gemaakt 
heeft. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze 
opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar we gaan ervan uit dat deze 
ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.  
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Op de website van de school kunt u de informatie over het privacy regelement inzien.  
 

Ouderportaal 
Het ouderportaal is aangepast, alle kinderen zijn in hun nieuwe groep geplaatst.  
De jaaragenda is bijgewerkt en wordt up to date gehouden.  
 

Schoolplein 
De fancy fair heeft het geweldige bedrag van € 4200,- opgebracht. Echt een gigantisch 
mooi bedrag. Daarnaast hebben Kristel, Karien en Yvonne heel veel energie in het vergaren 
van nog meer subsidies gestoken. De gemeente Alkmaar en het Schipholfonds hebben 
allebei een prachtig mooi bedrag toegezegd, ook hebben we geld gekregen van de 
speeltuinvereniging en een klein bedrag van de Rabobank. Met al het geld dat opgehaald is 
kunnen de schoolpleinplannen volledig gerealiseerd worden. De gemeente gaat de 
uitvoering in handen nemen. We hopen dat de uitvoering in de herfstvakantie plaats kan 
vinden. Een jaar geleden is het plan voor het opknappen van het schoolplein ontstaan en 
goed een jaar later kan het worden gerealiseerd. De schoolpleindames hebben echt bergen 
werk verzet. We blijven ze bedanken wat ze hebben iets wat onmogelijk leek toch mogelijk 
gemaakt. Na de herfstvakantie gaan we het nieuwe schoolplein officieel en feestelijk 
openen. De opening staat (onder voorbehoud) gepland voor vrijdag 15 november om 13.00 
uur  Hoe we dat gaan doen, daar gaan we nog over nadenken. 
 

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. 
 

  Wist u dat…  
• Er op 8 oktober veel leuke activiteiten zijn te doen in Alkmaar, informatie is te vinden 

op de website: www.8october.nl 
 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
• Chantal en Daniella, de ouders van onze oud leerlingen Lorelay en Ana. Zij zijn gestopt met  

de werkzaamheden voor de OR. We willen ze heel erg bedanken voor het vele werk wat ze 
verricht hebben. 

• Karien, Kristel en Yvonne, onze schoolpleinactievoerders. We vallen hierbij in herhalingen 

http://www.8october.nl/
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maar ze doen ook zoveel werk! 
 

 

Agenda september & oktober  
 

• 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 

• 13-9       Screening jeugdgezondheidszorg voor kinderen geb. in 2009 en 2014 

• 16-9   Open kanjerles groep 1/2 en 7/8, 13.15 uur, ouders zijn welkom 

• 17-9   Start naschoolse activiteit gr 1 t/m 4: Kunstig omgaan met de natuur 

• 18-9   Studiedag, de kinderen zijn de hele dag vrij 

• 23-9   Open kanjerles groep 3/4  en 5/6, 13.15 uur, ouders zijn welkom 

• 26-9   Kermisactiviteit, start Kermis West-Graftdijk 

• 27-9   Bibliotheek 

• 1-10   Workshop “ Rep en Reis mee”  voor groep 4/5 

• 1-10   Start naschoolse activiteit gr 5 t/m 8: Haken 

• 2 t/m 11- 10  Kinderboekenweek 

• 7-10   MR vergadering, aanvang 15.30 uur 

• 8-10   Studiedag, de kinderen zijn vrij 

• 8-10   Alkmaars ontzet, veel leuke activiteiten in Alkmaar 

• 16-10   Introductie  “aan de slag met afval” 

• 18-10   Bibliotheek, alleen inleveren 

• 21 t/m 25-10  Herfstvakantie 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


