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Agenda oktober  & november      oktober 2016 
 

 3-10 opening kinderboekenweek 

 5-10 Dag van de Leraar 

 10-10 leerlingen vrij ivm studiedag 

 17-10 t/m 21-10 herfstvakantie 

 24-10 t/m 4-11 oudergesprekken 

 24-10 20.00 uur MR 

 27-10 8.30 – 9.00 inloopochtend 

 2-11 leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

 10-11 Mantelzorgles groep 7/8 

 11-11 Sint-Maarten 

 18-11 t/m 25-11 Mediawijsheidweek groep 7/8 

 25-11 13.30 – 14.00 inloopmiddag 

 28-11 20.00 uur MR  
 

Kunstgras SV Graftdijk 

De voetbalvereniging krijgt een kunstgrasveld en dat betekent dat er het een en ander aan af- en 
aanvoer zal plaatsvinden. In de week van 3-7 oktober kan er hierdoor mogelijk wat overlast 
ontstaan bij het halen en brengen van de kinderen. De aan- en afvoer gebeurt via het 
parkeerterrein en de entree van SV Graftdijk.  
Gelukkig wordt er gedacht aan de veiligheid voor school en peuterspeelzaal. Er zullen 
verkeersregelaars ingezet worden op de Kanaaldijk. Ook zal er rekening gehouden worden met de 
begin- en eindtijd van de school.  
Wij willen u vragen om als u met de auto komt te parkeren op het parkeerterrein. Fietsers en 
bootjeskinderen kunnen de aanwijzingen van de verkeersregelaars opvolgen.   
Mocht er toch iets zijn, wilt u dat dan meteen aan Brigitta of Irma doorgeven, zodat wij actie 
kunnen ondernemen. 
 

Terugblik jaarvergadering 

Traditiegetrouw houden wij op Prinsjesdag de jaarvergadering van de OR en de MR. School 
organiseert een onderwerp voor het tweede gedeelte van de vergadering. Dit jaar hebben we 
hiervoor een gastspreker uitgenodigd. Dat was Esther Boonstra van Praktijk Abracadabra. Zij heeft 
een workshop gegeven over Leren leren: een verhelderende bijeenkomst over verschillen die er zijn 
tussen kinderen in het leren. 
Helaas was de opkomst van deze avond niet groot, naast het team, de OR en MR leden, was er een 
handjevol ouders. Wij gaan ons daarom beraden over een andere invulling voor de toekomst. 
De jaarverslagen van de OR en de school kunt u terugvinden op de website. Het jaarverslag van de 
MR wordt binnenkort op de website geplaatst. 
 

Missie & Visie & Slogan (prijsvraag) 
Vorig schooljaar heeft de school zich in een aantal sessies gebogen over een nieuwe missie & visie. 
Deze is uitgebreid beschreven in de schoolgids van dit schooljaar en het jaarverslag van 2015-2016. 
Deze documenten kunt u terugvinden op de website. Een papieren exemplaar kunt u altijd bij de 
leerkacht vragen. Een korte samenvatting van de missie en visie treft u hieronder aan. 
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Missie: Waar staan we voor 

Een enthousiast en betrokken team dat met passie werkt aan een ononderbroken leerontwikkeling. 

Wij hanteren een persoonlijke aanpak naar onze leerlingen en respect voor elkaar en elkaars kunnen 

staat centraal. Op de Vinckhuysenschool hebben wij aandacht voor het milieu, groen en 

duurzaamheid en een gezonde levensstijl (gezonde voeding en beweging).   

Uniek voor onze school is een uitstekende differentiatie in leerstofaanbod, de grote 

beweeggelegenheid, eigen schooltuin en het bootje. 

 

Visie: Waar willen we voor gaan over drie jaar 

Geïnspireerd door professor en orthopedagoog Luc Stevens geven wij vorm aan de driehoek relatie 

(ik hoor erbij)-competentie (ik kan het)-autonomie (ik kan het zelf).  

 

Door steeds adaptiever onderwijs te geven komen 

wij tegemoet aan de drie basisbehoeften. In de 

figuur hiernaast is te zien wat er nodig is om dit 

te bereiken. Ook kinderen met een speciale 

zorgvraag profiteren van deze adaptieve aanpak. 

Indien nodig kunnen kinderen hun eigen leerroute 

volgen. Door dagelijks te werken met 

coöperatieve werkvormen wordt de 

betrokkenheid van de kinderen en nemen alle 

kinderen actief deel aan het leerproces.  

Daarnaast gaan wij talentontwikkeling en de 

21eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, 

opzoeken van en omgaan met (digitale) informatie, 

mediawijsheid, kritisch en creatief denken, een 

structurele plaats in het onderwijs geven. 

   

Slogan 
Wij zijn nog op zoek naar een passende slogan 
passend bij de nieuwe missie en visie. Ons huidige slogan is: Een moderne school in een 
authentieke omgeving. Deze slogan is nog steeds passend, maar wij vragen ons af of deze niet nog 
pakkender kan. Als u de slogan bedenkt, die wij gaan gebruiken, kunt u een cadeaubon winnen 
t.w.v. € 25,-. 
Uw slogan kunt u mailen naar: info.vinckhuysen@isobscholen.nl  
 

Kinderboekenweek 
De officiële kinderboekenweek start op 5 oktober. Wij trappen al maandag 3 oktober af met een 
opening en hebben dan twee volle weken aandacht voor dit thema. Het thema wordt afgesloten op 
vrijdag 14 oktober met de kinderboekenkleedjesmarkt. U heeft hierover een brief ontvangen. 
 

Bibliotheek 
Wij proberen met de bibliotheek in De Rijp te organiseren dat wij met de groepen 3 t/m 8 boeken 
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kunnen lenen uit de bibliotheek, zodat de kinderen deze boeken op school kunnen lezen. Een 
bezoek aan de bibliotheek kunnen wij plannen op vrijdagochtend als we voor de gymles naar De 
Rijp gaan. Daarvoor willen wij graag weten welke kinderen al een lidmaatschap hebben bij de 
bibliotheek. Wilt u aan de leerkracht van uw kind of aan Irma doorgeven of uw kind al lid is? 
 

SchoolGRuit 
We gaan weer schoolGRuiten! 
Zoals u weet vinden wij beweging en gezonde voeding belangrijk op school. Daarom zijn woendag, 
donderdag en vrijdag onze verplichte schoolfruit dagen, waarop alleen fruit of groente meegeven 
mag worden als tussendoortje voor de ochtendpauze. 
Dit jaar zijn wij weer ingeloot voor de EU-subsidie voor gratis schoolfruit. In week 45, de week van 7 
november, ontvangen wij de eerste levering gratis schoolGRuit (fruit/groente). De levering duurt 
tot week 15 van 2017 (half april). Meer informatie ontvangt u als de gratis schoolGRuit verstrekking 
wordt opgestart. 
 

Wist u dat? 
 Het algemene e-mailadres is gewijzigd. Het nieuwe mailadres is: 

info.vinckhuysen@isobscholen.nl 

 Mail bestemd voor de leerkrachten kunt u rechtstreeks naar de leerkracht sturen. Als u het 
mailadres niet weet, kunt u dat altijd bij de leerkracht vragen.  

 De lessen beginnen om 8.30 uur. Alle kinderen moeten dan klaar zitten in de klas. Te laat 
komen is storend voor de andere kinderen en onprettig voor het kind dat te laat komt. Te 
laat komen wordt genoteerd en geldt als ongeoorloofd verzuim. Wilt u ervoor zorgen dat 
uw kind(eren) op tijd in de klas aanwezig zijn. 

 Ziekmeldingen ontvangen wij graag telefonisch, bij voorkeur vóór 8.20 uur. 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 OR,  MR en Vrienden voor hun tomeloze 

inzet. 

 Iedereen die op tijd op school is. 
 
Namens het team van de Vinckhuysenschool,  
Brigitta Hendriks & Irma Mensink 

mailto:info.vinckhuysen@isobscholen.nl

