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         April 2020 
  

En toen sloot de school… 
En toen was er op 15 maart opeens het bericht dat een dag later alle scholen hun deuren 
dicht moesten houden en afstandsonderwijs moesten gaan verzorgen. Maandag zijn we 
daar meteen mee aan de slag gegaan. We hebben pakketjes klaar gemaakt die 
dinsdagochtend al op school opgehaald konden worden. We hebben aangeboden om 
laptops uit te lenen voor leerlingen die thuis onvoldoende apparaten hebben om tegelijk te 
kunnen werken aan het digitale thuiswerk. Ook hebben we geïnventariseerd waar er 
opvang nodig was voor ouders in vitale beroepen. Ondertussen gingen we met het team 
verder om mogelijkheden te onderzoeken om afstandsonderwijs te verzorgen. Inmiddels 
hebben we online uitleg van de lessen in Basispoort, kunnen de lessen in Basispoort 
gemaakt worden, worden er online lessen gegeven via Zoom, komen we via Zoom samen 
met de klas om vragen te kunnen stellen, maar ook om weer even contact met elkaar en de 
juf of meester te hebben. Ook de extra begeleiding is geregeld voor de kinderen die dat op 
school hadden. Waar nodig is wordt er met leerlingen en/of ouders gemaild, gebeld en 
individuele Zoom-sessie gehouden.  
 
Een hele verandering, voor het team, voor de kinderen, maar ook voor u. Opeens was u 
niet alleen vader of moeder, maar moest u, terwijl u ook thuis aan het werk bent, ook uw 
kind onderwijs geven, aan het werk zetten en houden. Een zware opgave. Dat realiseren 
we ons. We snappen het ook echt als het een keertje niet lukt om het huiswerk te maken. 
Maak er geen strijd van en maak afspraken met uw kind voor de volgende dag. Want ja, het 
is natuurlijk ook geen vakantie. Als wij iets voor u kunnen betekenen als het niet lukt om 
uw kind aan het werk te krijgen, of te motiveren, neem ook dan contact met de leerkracht 
van uw kind. Samen komen we er vast uit. 
 
Op 31 maart werd bekend dat de scholen nog langer dicht blijven. Dus we gaan door op de 
ingeslagen weg. We blijven onderwijs op afstand geven. We blijven pakketjes klaarmaken 
die op maandag opgehaald kunnen worden. We maken er het beste van. Maar dat kan niet 
zonder u. Ook van u wordt de komende weken nog gevraagd om uw kind(eren) thuis aan 
het schoolwerk te zetten en te begeleiden. Hopelijk lukt het iedereen om een goed 
dagritme te vinden waarin u kunt werken en de kinderen ook. We hopen ook dat u 
voldoende steun en begeleiding van ons krijgt en dat we u voldoende informeren in deze 
bizarre tijd. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen.  
 

Meester Chris Chris.vandegeer@isobscholen.nl  Ma t/m vr, 8.00 – 16.30 uur 

Juf Irma Irma.mensink@isobscholen.nl Ma/di/wo, 8.00 – 16.30 uur 

Juf Lis Lis.bos@isobscholen.nl Ma, 8.00 tot 14.00 uur 
Do/vr, 8.00 – 16.30 uur 

Juf Lianne Lianne.vanadrighem@isobscholen.nl  Ma t/m vr, 8.00 – 16.30 uur 

Juf Brigitta Brigitta.hendriks@isobscholen.nl of 
info.vinckhuysen@isobscholen.nl 

Ma t/m do, 8.00 – 17.00 uur 
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Ophalen- en inleveren 
Contactloos ophalen en inleveren: 

1. Aan de voorzijde van de school binnenkomen. 
2. Er staat een fles met ontsmettingsmiddel klaar om uw handen te desinfecteren. 
3. Voor elke stamgroep is een tafel klaargezet waarop het werk uitgestald ligt per 

leerling.  
4. Per stamgroep wordt 1 persoon (of gezin) tegelijk binnengelaten om werk op te 

halen.  
5. U pakt het stapeltje werk van uw kind(eren).  
6. Mocht er een rij ontstaan en u moet wachten, houdt dan minimaal 1,5 meter 

afstand van elkaar. 
7. U verlaat de school aan de achterzijde. 

 

Maandag 6 april 8.30 – 11.00 uur Inleveren en ophalen 

Dinsdag 14 april 8.30 - 11.00 uur Inleveren en ophalen (een dag later vanwege 
Pasen) 

Maandag 20-4 8.30 – 11.00 uur Inleveren en ophalen 

Vrijdag 27-4 12.00 – 14.00 Alleen inleveren (daarna meivakantie). Hopelijk 
na de meivakantie weer gewoon les op school! 

 
Opvang 
Omdat de periode van het afstandsonderwijs verlengt is, is het opnieuw nodig om de 
benodigde kinderopvang te inventariseren. 
Als u in de periode tot de meivakantie opvang nodig heeft omdat u in een cruciaal beroep 
werkzaam bent, kunt u contact opnemen met Forte Kinderopvang. U kunt ook gebruik 
maken van opvang, als u geen klant bent van Forte. De opvang is kostenloos. Voor meer 
informatie en aanmelden: Forte Kinderopvang. 
Mocht u er met Forte Kinderopvang niet uitkomen, neem dan contact op met Brigitta 
Hendriks (brigitta.hendriks@isobscholen.nl/info.vinckhuysen@isobscholen.nl ). Op 
maandag tussen 8.30 en 12.00 uur kunt u dit ook telefonisch doorgeven: 075-6411387.  
De lijst met cruciale bereoepen vindt u hier en hierbij ook een link naar de poster over 
noodopvang.  
 
Als we kijken naar de vorige nieuwsbrief is er veel van wat daarin aangekondigd werd niet 
doorgegaan of niet afgerond. 

 NL Doet ging niet door. Maar ondanks dat het afgeblazen was, zijn er toch een paar 
ouders geweest die een aantal klussen hebben gedaan. Super, bedankt! Voor de 
andere klussen gaan we in rustiger tijden een nieuwe datum prikken. 

 Ook de schoolfotograaf ging natuurlijk niet door. We onderzoeken de mogelijkheid 
voor een later moment. Maar omdat er nog veel onzekerheden zijn en veel dingen te 
organiseren, kunnen wij niet garanderen dat het dit schooljaar gaat lukken.  

 Corona gooide ook roet in het eten van de vragenuurtjes. Bij het eerste vragenuurtje 
was er niemand. Toen kwam het coronavirus en sloot de school haar deuren, daardoor 
gingen de andere vragenuurtjes niet door. Toch zijn we heel erg benieuwd naar uw 

https://fortekinderopvang.nl/noodopvang/
https://fortekinderopvang.nl/noodopvang/
mailto:brigitta.hendriks@isobscholen.nl/info.vinckhuysen@isobscholen.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/18/poster-noodopvang-voor-kinderen-van-ouders---verzorgers-in-cruciale-beroepsgroepen
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mening en uw ervaringen met het nieuwe rapport en de driehoeksgesprekken. 
Misschien heeft u nog tips en tops voor ons. Of vragen. We zullen u daarom 
binnenkort een enquete sturen zodat de werkgroep bij de evaluatie al uw op- en 
aanmerkingen kan meenemen. We hopen dat u allemaal wilt reageren. Uw mening is 
belangrijk voor ons. 

 De thema-weken met het thema Dit ben ik. Wie ben jij? zijn abrupt tot een einde 
gekomen. De kunstwerken waar de kinderen mee begonnen zijn, liggen half af op 
school. Het is nog maar de vraag of deze afgemaakt kunnen gaan worden, want juf 
juf Mieke Rozing van de Kunstkoets moet daarvoor ook weer beschikbaar zijn en 
heeft ook afspraken met andere scholen. 

 Tja, en ook De Bibliotheek op school is gestopt. De bibliotheek op school biedt wel 
activiteiten aan via hun website. In een eerdere mail hebben we dit laten weten. Zij 
vullen de website regelmatig met nieuwe activiteiten, dus 
het is het zeker waard om regelmatig een kijkje te nemen 

op www.bibliotheekkennemerwaard.nl . Sinds vorige week 
is er ook een  video-lab actief, waarin filmpjes geplaatst 
worden met serieuze en grappige opdrachten.  
Blijf voorlezen, samen lezen en zelf lezen. Want lezen is behalve leuk en 
ontspannend, ook noodzakelijk voor het leren! Als je het lezen niet bijhoudt, gaat 
de vaardigheid achteruit. Blijft u uw kind stimuleren om te lezen? Op school kunt 
uw kind een boek lenen, maar de bibliotheek biedt ook online boeken aan.  

 In elk Vincketouwtje houden we u op de hoogte van de naschoolse activiteiten die er 
georganiseerd worden. Of de laatste activiteit van het jaar, Energykidz of 
Electronicakidz voor groep 5 t/m 8, door kan gaan, is op dit moment niet zeker.  

 De Koningsspelen gaan dit jaar niet door. 

 De avond 4-daagse in Graft-De Rijp is voorlopig uitgesteld. Mogelijk gaat deze in het 
najaar door. 

 

Personeel 
Juf Irma is weer beter. Ze stond op 16 maart klaar om weer de groep over te nemen en toen 
gooide de schoolsluiting vanwege het coronavirus roet in het eten. Gelukkig kon ze zich 
meteen storten op het voorbereiden van het thuisonderwijs. En de week daarvoor is ze wel al 
even op school geweest, dus de kinderen hadden haar gelukkig al wel gezien.  
Op dit moment is ons team nog steeds gezond. We hopen van harte dat dat zo blijft, zodat het 
onderwijs, weliswaar op afstand, zo goed mogelijk door kan gaan.  
 

Schoolvakanties 2020-2021 

De schoolvakanties voor volgend schooljaar zijn bekend. Handig om te weten als u vast uw 
vakantie wilt boeken. Verlof buiten de reguliere vakanties kan slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen toegekend worden en moet aangevraagd worden. Op de website van school kunt 
u hier meer informatie over vinden of gebruik deze link.  
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotheekkennemerwaard.nl%2F&data=02%7C01%7Cbrigitta.hendriks%40isobscholen.nl%7C5f25afbf66004c07cdd308d7d559e827%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637212454452765818&sdata=4po1impwfk2m9s%2BeldCGsYk9xsw2YeqJ2LT5jsdz23I%3D&reserved=0
https://www.vhschool.nl/index.php?section=11&page=201
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herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

kerstvakantie 21-12-2020 1-1-2021 

voorjaarsvakantie 22-2-2021 26-2-2021 

Pasen 5-4-2021   

meivakantie 26-4-2021 7-5-2021 

Hemelvaart 13-5-2021 14-5-2021 

Pinksteren 24-5-2021   

zomervakantie 12-7-2021 20-8-2021 

 

MR en OR leden nodig   
Ondanks eerdere oproepen heeft niemand zich nog aangemeld voor de MR en de OR. 
Hierbij nogmaals een dringende oproep. 
De MR bespreekt meer inhoudelijke zaken over het onderwijs en de OR organiseert 
(feestelijke) activiteiten voor de leerlingen en heeft echt dringend uw hulp nodig. Er wordt 
ongeveer 5 a 6 keer per schooljaar vergaderd.  
 
Voor de MR kun je je melden bij Koen Verhart, Mary Smit, meester Chris of juf Irma. 
Voor de OR kunt u zich wenden tot een van de OR leden: Heidy Jacobs, Brenda Deelstra, 
Brenda Nelis en juf Lianne. 
  

Wist u dat…  
 U oud-papier en kleding en op school kunt inleveren. De bakken staan op het 

schoolplein. Dat is goed voor het milieu en u steunt daarmee de school. 

 U ook uw batterijen kan inleveren op school. Dat kan nu alleen nog op 
maandagochtend als het werk opgehaald wordt. De batterijenbak staat in de hal bij 
het speellokaal. Ook hiermee steunt u de school en zorgt u voor het milieu. 

 U uw online aankopen, ook bijvoorbeeld van Thuisbezorgd.nl via SponsorKliks kunt 
bestellen. U sponsort hiermee de school, zonder dat het u iets extra’s kost. Klik hier als 
u wilt weten hoe het werkt of om bij SponsorKliks te komen. Maak hier gebruik van om 
de school te ondersteunen, u bestelt nu mogelijk ook meer online dan normaal.  

 De schoolapp al eerder vervangen wordt door een nieuwe versie. U heeft hierover 
apart een mail ontvangen met een instructie. 

 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Onze leerlingen die zo ontzettend goed hun best doen om hun thuiswerk te 

maken. 

 De ouders van onze leerlingen die hun kinderen zo goed helpen met hun thuiswerk 
en zelf ook nog thuis moeten werken.  

 De juffen en meester die zo snel het thuisonderwijs op poten hebben gezet.  

https://www.vhschool.nl/index.php?section=11&page=89
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Agenda april/mei 
 

 tot meivakantie   thuisonderwijs 

 elke maandag tot meivakantie tussen 8.30 – 11.00 uur werk ophalen 

 27-4 t/m 8-5    meivakantie 

 na de meivakantie   nog onbekend, eind april meer duidelijkheid 
 

Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 
 


