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          Oktober 2019 
  

 
 
Nieuwe leerlingen 
In het vorige Vincketouwtje zijn we vergeten om onze nieuwe leerlingen welkom te heten. Bram, Jurre 
en Lieke zijn meteen na de zomervakantie gestart in de kleutergroep en zijn inmiddels al helemaal 
ingeburgerd. Welkom op onze school Bram, Jurre en Lieke en heel veel plezier. 
 

Naschoolse activiteiten 

In elk Vincketouwtje houden we u op de hoogte van de activiteiten die er na school 
georganiseerd worden. De informatie wordt elke maand up-to-date gehouden. 
De eerste twee naschoolse activiteiten zijn inmiddels gestart: 

 Kunstig omgaan met natuur, georganiseerd door Artiance (voor gr 1 t/m 4) 

 Haken, georganiseerd door Irma van Adrighem (voor gr 5 t/m 8) 
   
De aanmelding voor de workshops van Artiance gaat 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) maar óók voor naschoolse activiteiten op 
andere scholen. Een instructiefilmpje over hoe dit in zijn werk gaat is te vinden op 
www.stadskidsalkmaar.nl ,  de website van StadskidsAlkmaar en op youtube 
https://youtu.be/DtEy5UMG4iI  (stadskidsalkmaar handleiding ouders 2).  
Op dit moment is er geen activiteit door ons aangemeld, wel zijn er allerlei andere scholen 
met leuke workshops waar uw kind ook aan mee mag doen.  

 Kunstig omgaan met natuur. Deze activiteit wordt verzorgd door Artiance. Deze 
activiteit is bedoeld voor de kinderen van groep 1 t/m 4. De cursus wordt gegeven op 
8 dinsdagen van 14.15- 15.15 uur. De data zijn: 16 september, 23 september, 30 
september, 7 oktober, 14 oktober, 28 oktober, 4 november, 11 november en 18 
november. De eigen bijdrage is € 16,- .Volgeboekt! 

 Haakcursus. Net als vorig jaar geeft de moeder van juf Lianne, Irma van Adrighem, de 
kinderen haakles. 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,-. Volgeboekt! 

 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 

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. 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/
https://youtu.be/DtEy5UMG4iI


 

Pagina 2 van 4 

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. Onze activiteiten worden 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. 
 
 

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 hebben inmiddels  grijpers, vuilniszakringen, vuilniszakken, hesjes en handschoenen 
gekregen waarmee we rond de school al afval hebben opgeruimd.  
Op 16 oktober komt er een afvalcoach van de gemeente Alkmaar. We krijgen dan materiaal 
geleverd (vuilisbakjes om afval te scheiden) en de afvalcoach geeft uitleg over het project.  
Op een nog af te spreken datum komt er een echte vuilniswagen 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. 
Een goed initiatief van de gemeente Alkmaar dat we graag willen ondersteunen. 
 
 

Ouderhulp 
We hebben al aardig wat ouderhulpformulieren terug ontvangen maar nog niet iedereen 
heeft het ingevuld. Tijdens de jaarvergadering is het ouderhulpformulier uitgedeeld en het 
is ook via de mail verstuurd.  U kunt op het formulier 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. U kunt het formulier bij de leerkracht inleveren. 
 
 

BSO 
Na de herfstvakantie stopt de naschoolse opvang van kinderen bij ons in de school. De 
groepjes zijn zo klein geworden dat het voor Forte niet meer mogelijk is om de kinderen bij 
ons in school op te vangen. Gelukkig is er wel een alternatief. De kinderen die gebruik 
(willen) maken van de opvang worden door Forte bij onze school opgehaald en naar de 
BSO in De Rijp gebracht. Hier kunnen de ouders hun kind dan ook ophalen.  
Hieronder vindt u het bericht van Forte over de BSO. 

 
BSO Forte kinderopvang 

https://www.facebook.com/stadskidsalkmaar/
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Kinderen van de Vinckhuysenschool die buitenschoolse 

opvang nodig hebben, kunnen per 28 oktober 2019 

terecht bij Forte BSO De Pauw in De Rijp. Natuurlijk 

verzorgen wij het vervoer van school naar de BSO. Bij 

BSO De Pauw kunnen de kinderen terecht voor opvang 

na school en/of in de vakanties. En ook daar krijgen de 

kinderen een rijk activiteitenaanbod en een supercool 

vakantieprogramma! 

BSO Kanaaldijk zal daarmee de deuren sluiten. Eén van 

onze speerpunten binnen onze pedagogische visie is 

namelijk sociale interactie. Door (na school) samen te 

spelen leren kinderen groepsgevoel. Ze ontwikkelen 

daarbij zelfvertrouwen, sociale competenties en een groter inlevingsvermogen. Dit missen 

kinderen als ze met minder dan 5 kinderen in een groep zitten. 

Overigens wordt Peuteropvang ’t Speelhuys wel gewoon voortgezet. Peuters kunnen dus 

nog steeds gewoon terecht op POV ’t Speelhuys om samen te spelen!  

Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij Ellis Groot, telefoonnummer: 06 1900 3892 

 

 
 
Oudergesprekken 
In de week van 18 t/m 22 november vinden de eerste oudergesprekken plaats. Deze 
gesprekken staan vooral in het teken van de sociaal- emotionele ontwikkeling. De exacte 
dag(en) worden later via de oudermailing bekend gemaakt. 
 

Staking 
Woensdag 6 november is er weer een landelijke stakingsdag van de leraren. Zoals u 
ongetwijfeld via de media al vernomen heeft, zijn de problemen binnen het basisonderwijs 
nog lang niet opgelost en is er vanuit de regering weinig beweging te zien. De bonden van 
het basis- en voortgezetonderwijs roepen hun leden daarom weer op om te gaan staken en 
het team van de Vinckhuysenschool staat achter de actiepunten en legt daarom ook op 
woensdag 6 november het werk neer. 
De kinderen zijn die dag dus vrij. We hopen op uw begrip. 

 
Schoolplein 
In de herfstvakantie (en nog wat dagen erna) worden de nieuwe speeltoestellen op het 
schoolplein geplaatst! Zodra het schoolplein helemaal klaar is mogen de kinderen met de 
nieuwe speeltoestellen spelen maar we willen natuurlijk wel een leuke en officiële opening 
organiseren. 
De feestelijke opening van het vernieuwde schoolplein vindt plaats op 15 november vanaf 
13.00 uur. Bij de opening is o.a. de wethouder van Alkmaar, Elly Konijn, aanwezig en de 
directeur van de ISOB, Robert Smid. Alle ouders en andere belangstellenden zijn welkom 
om de opening bij te wonen. Het precieze programma wordt later bekend gemaakt. We 

https://fortekinderopvang.nl/praktische-informatie/activiteiten/
https://fortekinderopvang.nl/praktische-informatie/vakantieopvang/
https://fortekinderopvang.nl/praktische-informatie/vakantieopvang/
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zijn wel op zoek naar ouders die tijdens de opening willen assisteren. U kunt zich hiervoor 
opgeven bij juf Irma. 
 

  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 

 Er om het schoonmaken van de schoolomgeving te stimuleren een vergoeding van € 
300,- per jaar uitbetaald wordt door stadswerk072? We kunnen dat naar eigen inzicht 
besteden voor leuke spullen/activiteiten voor onze kinderen! 

 We nieuwe zwerfboeken hebben ontvangen? Ze staan er om mee te nemen! 
 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Brenda Nelis en Sofie Uitentuis die het vervoer van de spullen voor kamp verzorgd hebben 

en Brenda Nelis en Angelique Horstmanshof die een heerlijke gourmette verzorgd hebben. 

 Alle ouders die als begeleider mee geweest zijn op schoolreisje 
 

 

Agenda oktober & november  
 

 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 

 14-10   OR vergadering, 14.00 uur 

 16-10   Introductie  “aan de slag met afval” 

 18-10   Bibliotheek, alleen inleveren 

 21 t/m 25-10  Herfstvakantie 

 1-11   Bibliotheek, pasjes mee 

 5-11   Inloopochtend, ouders zijn tot 9.00 uur welkom in de klas 

 6-11   Landelijke stakingsdag, de school is dicht 

 8 t/m 15- 11  Week van de mediawijsheid 

 15-11   Opening schoolplein om 13.00 uur 

 18 t/m 22-11  Oudergesprekken 

 21-11   Studiemiddag, de kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

 22-11    Bibliotheek, pasjes mee 

 25-11   MR vergadering, aanvang 15.30 uur 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 

http://www.8october.nl/

