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Agenda december & januari     december 2016 
 

 5-12                                   Sinterklaasfeest op school 

 12-12                                 groep 7/8 Mantelzorgproject Rijpereilanden van 13.00 uur tot  
ongeveer 15.45 uur 

 20-12                                 cursus juf Irma, juf Lis vervangt 

 21-12                                 kerstdiner op school 

 23-12   Groep 1 t/m 8 vrijdag 

 26-12 t/m 6-1-2017 Kerstvakantie 

 18-1   ANWB Streetwise groep 1 t/m 8 

 23-1, 20.00 uur   MR 

 27-1   studiemiddag - leerlingen 12.00 uur vrij 

 30-1   start cito-weken 
 

Sinterklaas 

Sinterklaas heeft ook dit jaar onze school weer bezocht. Het was een geweldig feest. Na de 
ontvangst hebben we Sinterklaas welkom geheten in de aula en zijn Sinterklaas en de pieten uit 
volle borst toegezongen. Daarna hebben groep 1-2 en 3-4 hebben mooie stukjes, liedjes en kunstjes 
opgevoerd. Sinterklaas was erg onder de indruk van de surprises van de kinderen in groep 5/ t/m 8. 
Hij was blij dat ze hem zo goed geholpen hebben met het maken van suprises en gedichten.  
We hebben allemaal erg genoten van hun bezoek. Tot volgend jaar maar weer! 
De foto’s die zijn gemaakt worden snel op de website geplaatst. 
 

Mantelzorgles groep 5/6/7/8 

In november hebben de groepen 5 t/m 8 een mantelzorgles gehad. Op maandagmiddag 12 
december gaat groep 7/8 naar de Rijpereilanden. Daar wordt voor ouderen en hun mantelzorgers 
een ontspannen dag georganiseerd. Wij zijn uitgenodigd om daar met groep 7/8 aan naar toe te 
gaan. De kinderen worden opgehaald met de bus van de Rijpereilanden en gaan daar deelnemen 
aan workshops, samen met de ouderen uit de omgeving en hun mantelzorgers. Deze middag duurt 
tot 15.30 uur, daarna worden de kinderen teruggebracht naar school en kunnen ze zelfstandig naar 
huis. Mocht uw kind op maandagmiddag 12 december na 14.00 uur niet kunnen, wilt u dan contact 
met ons opnemen, dan gaan we kijken hoe we dat op kunnen lossen. Voor de kinderen die met het 
bootje moeten, gaan we ook in overleg voor een oplossing.  
Voor deze bijeenkomst op 12 december zijn wij op zoek naar twee ouders die mee willen ter 
begeleiding. U kunt zich opgeven bij juf Irma: irma.mensink@isobscholen.nl. 
 

Tevredenheidsonderzoek 
Vorig schooljaar is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder leerlingen van groep 6 t/m 8, 
ouders en medewerkers. Naar aanleiding van de resultaten heeft de school een plan van aanpak 
gemaakt om aan de slag te gaan met de verbeterpunten. Het plan van aanpak wordt met de MR 
besproken. Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek wordt u per mail toegezonden. 
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Ingekomen bericht 
Ridder Clap van Rammelstein, poppentheater door Jacobus Wieman, 4+  
     
Ridder Clap springt om de zoveel jaar uit zijn schilderij, sinds de 13e eeuw al. En gelukkig 
steeds precies op het juiste moment! 
 In het museum waar zijn schilderij hangt, maken Frati en 
Suusje zich op voor een slaapfeestje. Ze mogen 's nachts in 
het museum blijven, omdat hun moeder, de 
museumdirecteur, overwerkt voor de opening van een 
belangrijke tentoonstelling. Kobus de suppoost houdt een 
oogje in het zeil. De rust dreigt verstoord te worden door 
twee boeven, die zich in het museum hebben verschanst. Ze 
smeden snode plannen en Frati en Suusje kunnen de hulp van 
Ridder Clap goed gebruiken om de boeven te overmeesteren.  
Een voorstelling met veel spektakel van de bekende poppenspeler en verhalenverteller Jacobus 
Wieman. Met humor brengt hij de figuren uit het prentenboek van Aart van Ewijk in dit 
spannende avontuur tot leven. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en hun 
(groot)ouders, ooms, tantes, buren etc. 
 Meer weten over Riddel Clap? Er is een speciale website over hem en de heruitgave van het 
ridderboek van illustrator Aart van Ewijk (1912 - 1992). 
www.ridderclap.nl/theater/ 

 

Wist u dat? 
 Vanaf 6 december de televisieserie Alleen op de Wereld wordt uitgezonden. Hiervoor zijn 

ook opnames op de Vinckhuysenschool gemaakt en er figureren een aantal (oud-)leerlingen 
in de serie. 

 Er vanaf 5 december werkzaamheden zijn aan de inrit van SV Graftdijk. 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Marian voor het kaften van vele boeken. 

 De ouders die hebben geholpen bij de kooklessen. 

 De ouders die de aula in Sinterklaassfeer hebben gebracht. 

 De ouders die geholpen hebben bij het opruimen van de Sinterklaasspullen en het 
versieren van de aula in de kerstsfeer. 

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

http://www.ridderclap.nl/theater/

