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Agenda september & oktober      september 2016 
 

 7-9 schoolreis groep 1 t/m 6 naar Dierenpark Amersfoort 

 7-9 t/m 9-9 schoolkamp groep 7/8 naar Boshutten, Castricum 

 12-9 20.00 uur MR 

 14-9 19.30 -20.30 uur klassenavond groep 1/2 en 5/6 
 20.30 – 21.30 uur klassenavond groep 3/4 en 7/8 

 20-9 19.30 uur jaarvergadering OR/MR 

 22-9 muzikale workshops i.v.m. opening kermis West-Graftdijk 
 13.15 uur presentatie voor ouders (tijd kan nog iets wijzigen) 

 26-9 leerlingen om 12.00 uur vrij ivm studiemiddag 

 28-9 8.30 – 9.00 uur inloopochtend 

 5-10 Dag van de Leraar en Start Kinderboekenweek 

 10-10 leerlingen vrij ivm studiedag 

 17-10 t/m 21-10 herfstvakantie 

 27-10 8.30 – 9.00 inloopochtend 
 
Hierbij het eerste Vincketouwtje van het schooljaar 2016-2017! 
We hopen dat alle leerlingen met hun familie een geweldige vakantie hebben gehad.  
De kop is eraf. Na een drukke eerste week met een geweldige opening, breekt nu de tijd van 
schoolreisjes aan en wordt er ook al hard gewerkt en geleerd door de kinderen!  
We hadden de nieuwsbrief al eerder willen versturen, helaas is dat niet gelukt ivm de drukte 
rondom de voorbereidingen voor de opening. Onze excuses hiervoor. 
 

Praktische zaken 
Het gymrooster 
Vrijdagochtend wordt er gegymd door de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal van De Oosterven, juf 
Anneke verzorgt de gymlessen. 
De bus vertrekt om 8.30 uur.  
Voor de gymles dient uw kind geschikte gymkleding, schoeisel en een handdoek mee te nemen. Na 
de gymles wordt er gedoucht. 
Op maandagmiddag gymen we buiten op het multifunctionele sportveld of op het veldje. Het is 
handig als de kinderen gemakkelijk zittende kleding aanhebben en sportschoenen aanhebben of 
meenemen. 
De buitengymlessen vinden in principe plaats van april t/m oktober, mits het weer het toelaat. 
Groep 1/2 kan dagelijks gebruik maken van het speellokaal voor bewegingsonderwijs. De 
gymkleding kan dan ook in een tas op school gelaten worden. 
 
Muziek 
Wekelijks hebben de kinderen muziekles op donderdag van onze vakleerkracht muziek, juf Titia. 
 
Afstemming vakgebieden 
Wij hebben evenals vorig schooljaar de tijden van rekenen, Estafette (voortgezet technisch lezen) 
en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) op elkaar afgestemd. Hierdoor kunnen kinderen die op één van 
deze vakgebieden hoger of lager functioneren dan de groep waarin zij zitten, hun instructie bij een 
andere groep volgen. Bijvoorbeeld een kind uit groep 7 dat rekent op groep 6 niveau, gaat voor 
rekenen naar groep 6 of een kind uit groep 4 dat leest op groep 5 niveau schuift voor Estafette aan 
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bij groep 5.  
 

Wereldoriëntatie, nieuwe methode 

Vorig jaar hebben we ons gebogen over het uitzoeken van een nieuwe methode voor 
wereldoriëntatie. Wij hebben gekozen voor Alles-in-1. Deze methode biedt de vakken voor 
wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur) vakoverstijgend en thematisch aan. Bij de 
thema’s horen ook muzieklessen, drama, maar ook begrijpend lezen en beeldende vorming. 
Kortom, een compleet pakket rondom een thema. Met deze methode werken we ook aan de 21-
eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, presenteren, informatieverwerking e.d. De introductie 
van een thema vindt groepsgewijs plaats, de verwerking is individueel of in groepjes. Bij deze 
methode kan elk kind op zijn eigen niveau werken, er zijn 6 niveaus vanaf groep 5. Voor groep 4 
werkt het net even anders, maar wel thematisch en taal en spelling zijn hierin ook geïntegreerd 
voor groep 4. Groep 3 kan meedoen met de thema’s van groep 4, maar doet nog geen verwerking. 
Wij doen jaarlijks 5 thema’s van de methode.  
Tijdens de informatie-avond zal de leerkrachten nog wat vertellen over deze methode. Ook kunt u 
dan de boeken inkijken, maar dit kan ook tijdens de andere inloopmomenten. 
 

Opening gerenoveerde school 
We hebben een geweldige opening gehad. 
Op de Facebook pagina (ook te zien via 
onze website als u zelf geen Facebook 
account heeft) kunt u de links naar de 
diverse artikelen terugvinden. 
De kinderen hebben heerlijke hapjes 
gemaakt. We hebben gezongen, geproost 
en gesport. Natuurlijk waren er veel leuke 
activiteiten zoals schminken en 
spijkerpoepen voor de kinderen. We kijken 
terug op een geslaagd feest. 
Heeft u nog leuke foto’s van de opening, 
dan ontvangen wij die graag. U kunt deze 

mailen naar info.vinckhuysen@isobscholen.nl 
Bij deze willen we graag iedereen bedanken voor de hulp tijdens de voorbereidingen en de opening 
zelf. Zonder jullie hulp hadden we niet zo’n fantastisch feest kunnen organiseren. 
 

Wist u dat? 
 De deuren onder schooltijd dicht zijn. De ingang bij het speellokaal is nu voorzien van een 

bel, evenals de voordeur. Dus als u voor een dichte deur staat, kunt u altijd aanbellen, dan 
doen we de deur voor u open. 

 Woensdag, donderdag en vrijdag onze verplichte fruitdagen zijn? Wilt u ervoor zorgen dat 
uw kind(eren) op deze dagen alleen groente/fruit meenemen en wat drinken voor de kleine 
pauze? Fruit én een broodje/koek is niet nodig. 

 Wij graag gezonde traktaties zien. Voor tips kunt u kijken op www.gezondtrakteren.nl . 

 U kunt uw kind opgeven voor schoolmelk bij Campina: www.schoolmelk.nl . Ook als u 
dagen wilt wijzigen i.v.m. de nieuwe schooltijden, kunt u dat bij Campina opgeven. Het 
duurt een paar weken voordat het verwerkt is bij Campina. Houdt u hier dus rekening mee. 
Ook goed om te weten en te onthouden: na een vakantie (van minimaal een week) is er op 

mailto:info.vinckhuysen@isobscholen.nl
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.schoolmelk.nl/
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maandag en dinsdag nog géén schoolmelk. Dan moet u dus zelf iets meegeven.  

 U deze week nog kunt kijken of er nog iets van uw kind(eren) bij de Gevonden Voorwerpen 
ligt. Eind van de week gaat alles wat is blijven liggen weg. Het ligt uitgestald in de aula.  

 Op de website is de kalender voor het nieuwe schooljaar zover mogelijk ingevuld. In de 
loop van het jaar wordt deze aangevuld. De vakanties en studiedagen kunt u ook in de 
kalender terugvinden. In het ouderportaal zijn specifieke klasse-activiteiten te vinden en 
foto’s.  

 De schoolgids 2016-2017 wordt deze week op de website geplaatst wordt. Wilt u liever een 
papieren exemplaar, dan kunt u dat aangeven per mail of bij de leerkracht van uw kind. 

 Wij graag op tijd willen beginnen. We willen dan ook dat alle kinderen om 8.30 uur in de 
klas zitten zodat we kunnen beginnen met de lesdag. 

 Het Vincketouwtje maandelijks in de eerste week van de nieuwe maand verschijnt. 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Iedereen die mee heeft gewerkt aan de 

voorbereidingen voor de opening van ons 
prachtige vernieuwde gebouw. 

 De enthousiaste ouders die ook aan de 
buitenkant alles weer toonbaar hebben 
gemaakt en de speelbomen hebben 
geplaatst.   

 Het team dat in de laatste vakantieweek 
hard gewerkt heeft om alles weer in orde te 
maken voor het nieuwe schooljaar. 

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


