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         November 2019 
  

 
 
Nieuwe leerlingen 
Na de herfstvakantie is Lotje bij ons op school begonnen bij de kleuters. Lotje, heel veel 
plezier op de Vinckhuysenschool. 
 

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. 
We hebben een nieuwe activiteit ingepland: 
   

 Vingerhaakcursus. Op dinsdag 4 februari, 11 februari en 25 februari is er weer 
vingerhaken voor de kinderen in de onderbouw( groep 1 t/m 4). Het vingerhaken 
wordt gegeven door Irma van Adrighem en er kunnen maximaal 6 kinderen aan mee 
doe. De eigen bijdrage hiervoor is € 6,-. Opgeven kan bij juf Lianne of juf Irma. 

 

Verder is er een activiteit die later in het jaar georganiseerd wordt maar waar we nog geen 
definitieve data voor weten: 

 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.  

 
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).  
De activiteiten worden door stadskidsalkmaar ook op facebook geplaatst 
https://www.facebook.com/stadskidsalkmaar/ . 
 
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. 
 

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. 

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


 

Pagina 2 van 4 

 
 

Aan de slag met afval 
De leerlingen hebben op 16 oktober informatie gehad over het verantwoord omgaan met 
afval en over het opruimen van zwerfafval. De kleuters zijn meteen enthousiast gestart met 
het opruimen. Helaas waren de kinderen van de middenbouw ook al bezig geweest en ligt 
er rond onze school erg weinig zwerfafval en hebben ze dus niet veel gevonden; ze waren 
er niet minder gedreven door. Samen gaan we ervoor zorgen dat dit zo blijft door zelf geen 
afval weg te gooien en door regelmatig met elkaar een opruimactie te houden. We hebben 
d.m.v. een quiz geleerd hoe lang het duurt voordat afval wat op straat ligt ”verteerd” wordt 
door de natuur en dat is vaak schrikbarend lang. Plastic afval en glas verdwijnt helemaal 
niet op een natuurlijke manier. 
Op 12 december komt er een vuilniswagen bij ons op het schoolplein en kunnen de 
kinderen deze van nabij bekijken en uitleg krijgen over de werking hiervan. 
 

MR Nieuws 

Op de MR-vergadering van 7 oktober zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

 stand van zaken opknappen schoolplein 

 flexibiliteit BSO 

 evaluatie jaarvergadering / klassenavond september 

 werkverdelingsplan leraren 

 ouderbijdrage 

 rapporten nieuwe stijl 

 formulier ouderhulp 

 
Bereikbaarheid leerkrachten 
Bij een aantal ouders is het telefoonnummer van leerkrachten bekend. Dit kan zijn omdat 
de leerkrachten zelf het telefoonnummer gegeven hebben of omdat de ouders het tel nr 
via een andere ouder gekregen hebben. Dit is vaak omdat de ouders in een werkgroep 
zitten en het dan tegenwoordig handig is om bijv. even een groepsapp aan te maken. 
We willen u dringend verzoeken om het privé nummer van de leerkracht niet te gebruiken 
om schoolse zaken omtrent uw kind mee te delen (ziekmelden, doktersbezoek melden 
enz). Hiervoor kunt u de leerkracht gewoon op school aanspreken of bellen met naar de 
schooltelefoon 075 6411387. We zijn elke dag vanaf 8.00 uur bereikbaar via de 
schooltelefoon.  

 
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. 
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BSO 
Na de herfstvakantie is de naschoolse opvang van kinderen bij ons in de school gestopt. 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.  
 

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. 
 

Schooljudo 
We hebben ons opgegeven voor schooljudo. Alle kinderen krijgen in november/december 
4 lessen van 45 minuten. De lessen worden gegeven onder schooltijd aan groep 1,2,3, 
groep 4,5 en groep 6,7,8. Tijdens deze lessen leren de kinderen natuurlijk wat judo 
technieken maar de belangrijkste functie van deze lessen is dat de kinderen leren 
respectvol met elkaar om te gaan. Ze leren dat iedereen erbij hoort, dat er verschillen 
mogen zijn en dat we iedereen accepteren zoals hij is. De lessen worden gegeven door een 
geschoolde (judo) docent. 
 

Staking 
Woensdag 6 november is de school gesloten i.v.m. de landelijke stakingsdag. U heeft 
hierover een mail ontvangen met nadere informatie. 

 
Schoolplein 
In de herfstvakantie (en nog wat dagen erna) zijn de nieuwe speeltoestellen op het 
schoolplein geplaatst! De kinderen mogen al 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. We zijn wel op zoek naar ouders die tijdens de opening willen 
assisteren. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Irma. 
 

Wist u dat…  
 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! 
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Onze  zijn deze keer voor:  
 Janneke, de moeder van Niek, die groep 1, 2 en 3 uitgenodigd heeft om appels te 

komen plukken. 
 De ouders die geholpen hebben met het maken van appelmoes met de appels uit 

de tuin van Niek . 
 

 

Agenda november & december 
 

 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 

 20-11   Gemeenschappelijke avond 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 

 5-12   Sinterklaasfeest 

 12-12   Vuilniswagen op school 

 13-12   Bibliotheek, alleen inleveren 

 18-12   Kerstdiner 

 20-12    Leerlingen vrij 
 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 
 


