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Agenda februari/maart      februari  2017 
 

 7-2     OR vergadering 

 8-2      Open Dag ISOB scholen, ouders van kinderen die nog niet 
     bij ons op school zitten kunnen een kijkje komen nemen in 
     onze school 

 13-2     Inloopochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur 

 20-2 t/m 24-2    Voorjaarsvakantie 

 27-2     MR vergadering 

 3-3     Rapport mee 

 6-3 t/m 17-3    oudergesprekken, de exacte datum volgt later 

 13-3 t/m 31-3    themaweken 

 14-3     Studiemiddag, de kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur 

 17-3     juf Irma afwezig i.v.m. cursus, juf Lis vervangt 

 17-3    groep 3 t/m 8 naar de bibliotheek. Pasjes meenemen! 

 23-3     Inloopochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur 

 28-3    Dansworkshop gr 1 t/m 6 
 

Oud papier 
De OR is gestopt met het inzamelen van oud papier op zaterdagen. De laatste tijd werd er 
een container besteld die op de parkeerplaats geplaatst werd. Deze container was lang niet  
vol, de opbrengst van het oud papier was hierdoor niet groot meer. Daarnaast zijn er  
binnen de gemeente vergevorderde plannen om ieder huishouden van een eigen  
papiercontainer te voorzien waardoor centrale inzameling nog minder aantrekkelijk wordt. 
Mocht u uw papier toch willen blijven inleveren voor de school, dan kan dat nog altijd  
in de papiercontainer die op het schoolplein staat en in de papiercontainer bij het pontje  
van de Woude. De opbrengsten van deze inzameling komen ten goede aan de OR van  
de school. 

 

Mantelzorgdag groep 7/8 

Op 12 december zijn de kinderen van groep 7/8 met een ouderwetse schoolbus naar de 
Rijpereilanden gegaan voor de mantelzorg dag. Daar hebben ze, na eerst een lekker patatje en 
kroketje te hebben gegeten, samen met ouderen en hun mantelzorgers uit de regio aan workshops 
deelgenomen. Het was een erg leuke middag waar zowel de kinderen als de ouderen erg van 
hebben genoten. 
 

ANWB Streetwisedag 

Op woensdag 18 januari is er door de ANWB een verkeersprogramma verzorgd voor alle groepen. 
De lessen van groep 1/2 en 3/4 vonden binnen plaats, die van groep 5/6 en 7/8 buiten. Groep 1/2 
heeft geleerd waar ze op moeten letten bij het oversteken en hebben dit geoefend, groep 3/4  
heeft veel geleerd over de veiligheid in de auto, ze hebben allemaal in een elektrische auto gezeten  
en gevoeld hoe belangrijk het is om op een juiste stoel te zitten en de riem om te hebben. Groep 5/6 
heeft les gehad over de remweg van een auto, ze weten wat de reactiesnelheid van een automobilist  
is en ze hebben zelf hard mogen remmen in een echte auto. Het duurde best wel lang voordat de  
auto stilstond. Groep 7/8 heeft op de fiets een behendigheidsparcours afgelegd en ze hebben op een  
elektrische step gereden. Ook hier was veel aandacht voor de lengte van de remweg. Alle kinderen 
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hebben erg genoten van de lessen! 
 

Ingekomen bericht 

    KLIMMEN TEGEN MS WATERFLESJES ACTIE 
Hallo, mijn naam is Karin en ik werk bij BSO Jimpy Play .  

Ik wil u vragen of u mij wilt sponsoren en ik zal u ook uitleggen waarom: Ik 

weet sinds 3 jaar dat ik MS heb en daarom steun ik de organisatie MoveS, zij 

hebben maar 1 droom namelijk MS de wereld uit helpen en dat doen zij door 

oa “Klimmen tegen MS” te organiseren. Het opgehaalde geld gaat oa naar 

het VU waar veel wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt tegen MS. 

Ik klim mee op 5 juni 2017. 

Als u mij zou willen sponsoren, kan dit door op de BSO na schooltijd behalve 

woensdag, een “klimmen tegen MS waterflesje” voor  € 2,50 te kopen. (Dit gehele 

bedrag gaat naar klimmen tegen MS). 

Wilt u meer weten over deze actie of heeft u andere vragen, loop gewoon een 

keer binnen of lees de informatie op de ramen van de aula van school. 

BEDANKT  
 

Wist u dat? 
 De bibliotheek in De Rijp sinds kort ook op zaterdag geopend is van 11.00 uur tot 14.00 

uur? De bibliotheek wordt dan bemand door vrijwilligers waardoor er sprake is van een low 
service opening. 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Alle kinderen die hun jas netjes in hun luizenzak aan de kapstok ophangen. 

 De ouders die geholpen hebben met de feestelijkheden in december en het opruimen 
daarvan naderhand. 
 

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


