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Agenda maart/april      maart 2017 
 

 6-3 t/m 17-3    oudergesprekken 

 9-3    gezamenlijke rapportavond 

 13-3 t/m 31-3    themaweken 

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

 15-3    handbaltoernooi groep 7/8 

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

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

 21-3    Bezoek aan huis van Hilde, Castricum voor alle groepen 

 22-3    Opruimen schoolplein, boomfeestdag 

 23-3     Inloopochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur 

 24-3    pannenkoekdag voor opa’s en oma’s 

 27-3    Dansworkshop gr 1 t/m 6 

 3-4    MR vergadering 

 4-4    OR vergadering 

 3-4 t/m 21-4   Snuffelstage Rick in groep 1/2 

 3-4 t/m 21-4   Snuffelstage Jet in groep 3/4 

 7-4    Tennisles van tennisschool “de Kloek” tijdens de gymles 

 13-4    Paasontbijt 

 13-4    J&M dag 

 14-4    Goede vrijdag, vrije dag 

 17-4    2de Paasdag, vrije dag 

 21-4    juf Irma cursus, juf Lis vervangt 

 21-4    Koningsspelen 

 22-4 t/m 7-5    meivakantie 
 

MR 
De MR is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Eén van de ouders stopt met MR, haar 
dochter zit in groep 8 en gaat van school en zij is dus niet meer beschikbaar.  
Wilt u meedenken en meepraten over diverse beleidszaken aangaande de school, sluit u zich dan 
aan bij de MR. De vergaderingen vinden 5 à 6 keer per jaar plaats. Kennis van zaken is niet 
belangrijk, wel een positieve instelling en betrokkenheid bij de school. We willen graag voor het 
einde van het schooljaar een nieuw lid, zodat hij/zij in het begin van het schooljaar meteen mee 
kan draaien. Als er meerdere kandidaten zijn, volgt er een stemming. Voor vragen over de functie 
van een MR lid of opgeven als nieuw lid kunt u zich wenden tot Tanja Elserman (ouder), Koen 
Verhart (ouder), Anneke van Velzen of Chris van de Geer. 
 

Personeel 
Juf Brigitta heeft al langere tijd klachten als gevolg van een hernia. Uiteindelijk heeft zij moeten 
besluiten halve dagen op school aanwezig te zijn. Om toch zoveel mogelijk werkzaamheden te 
kunnen laten doorgaan, is Marja Verruijt, directeur bij de ISOB, bereid gevonden Brigitta bij haar 
taken te ondersteunen. Zij werkt op dezelfde dagen.  
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Open Dag 
Op woensdag 8 februari was het open dag op onze schoool. In samenwerking met “de Vrienden van 
de VHS” hebben we persoonlijk uitnodigingen gemaakt. Het resultaat: een druk bezochte open dag. 
Ouders, leerlingen, directeur en Karin van de BSO hielpen met rondleiden en het beantwoorden 
van vragen en de kleine bezoekers mochten meedoen in groep 1/2.  
Weet u nog iemand die interesse heeft in de school, wijs ze dan op de website, waarop veel 
informatie te vinden is, waaronder de schoolgids. Of haal de schoolfolder op om uit te delen. 
Natuurlijk zijn ouders altijd welkom om de school te bezoeken. Dus het is altijd mogelijk om een 
afspraak te maken voor een rondleiding, hiervoor hoeft dus niet gewacht te worden op een open 
dag. 
 

Themaweken 
13 maart starten we met ons jaarlijkse thema. Dit jaar gaat het thema over de Prehistorie, de 
Grieken en de Romeinen. Drie weken lang wordt er in alle klassen aan dit thema gewerkt. We 
hebben een aantal speciale evenmenten gepland tijdens dit thema: 13 maart is de opening van het 
thema; 21 maart gaan we met alle groepen naar het “Huis van Hilde”; 27 maart is er een 
dansworkshop die aansluit bij het thema en 31 maart is de afsluiting. 
Bij de excursie naar het  “Huis van Hilde” willen we een beroep doen op u als ouders om de 
kinderen naar Castricum te rijden. Nadere informatie hierover volgt. 
 

Schaatsen 
De OR heeft geld beschikbaar gesteld om met de kinderen van groep 3 t/m 6 te gaan schaatsen op 
de ijsbaan “de Meent” in Alkmaar. Vrijdag 3 maart zijn we met de gymbus naar Alkmaar gegaan en 
hebben anderhalf uur heerlijk geschaatst. We konden schaatsen op de 400 meter baan en in de 
ijshal waar ook allerlei leuke spelletjes gespeeld konden worden. Favoriet was het fietsen op het ijs. 
Alle kinderen hebben kaartjes meegekregen waarbij tot eind maart bij één betalende schaatser, 1 
schaatser gratis mee mag.  Er ijn nog wat kaartjes over, gaat u nog schaatsen binnenkort dan kunt u 
bij Irma kaartjes ophalen. 
 

Leesmoeders 

Wij verwelkomen Helga Peereboom die sinds kort ons team van leesondersteuners versterkt. Helga 
woont in West-Graftdijk en heeft zich spontaan bij ons aangemeld om iets te kunnen betekenen 
voor onze school. Ze is jarenlang zweminstructrice geweest en heeft dus veel ervaring met 
kinderen.  
Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere ouders die helpen bij het lezen. Binnenkort start Daniella 
ook met leesondersteuning.  We willen via deze weg alle leesmoeders nogmaals hartelijk bedanken 
voor hun inzet! 
 

Playbackshow 
Juf Lianne heeft op de donderdagmiddag voor de voorjaarsvakantie een geweldige playbackshow 
georganiseerd waaraan heel veel kinderen hebben deelgenomen. Tijdens de playbackshow hebben 
kinderen van groep 8 ervoor gezorgd dat alles op rolletjes liep: Sil en Anne waren de presentatoren; 
Arno en Stef zorgden perfect voor het geluid en Felix en Elvira maakten deel uit van de jury. De 
kinderen en de vele toeschouwers hebben een prachtige middag gehad. Saamhorigheid alom met 
een extra pluim voor de kinderen die invielen voor kinderen die het toch iets te spannend vonden 
om op te treden…. 
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Luizencontrole 
Maandag na de vakantie hebben de luizenmoeders, Mary en haar moeder, traditiegetrouw de 
luizencontrole weer uitgevoerd. Er zijn geen luizen geconstateerd. 
 

Vrienden van de VHS 
Sinds kort hebben wij op onze website een stukje opgenomen over ”de Vrienden van de VHS”. Lees 
daar meer over hun inzet voor onze school en wat u wellicht voor hen kunt betekenen. 
 

Opruimen schoolplein 
Dit jaar doen we niet mee met NL- doet maar willen we tijdens de boomfeestdag het schoolplein 
opruimen. We proberen bij de gemeente Alkmaar subsidie aan te vragen voor het planten van een 
boom op het plein voor de aula. Het is nog niet bekend of dit gaat lukken maar als dit lukt, dan zal 
dat nog niet op de boomfeestdag geraliseerd zijn. 
Voor het opruimen van het schoolplein zou het fijn zijn als er ouders zijn die hierbij willen komen 
helpen. We starten met het opruimen om 13.30 uur, samen met de kinderen, na schooltijd willen 
we dan nog een uurtje doorgaan met hulp van u. Opgeven kan bij de leerkracht van uw groep.  
 

Pannenkoekdag voor opa’s en oma’s 
Op 24 maart nodigen we opa’s, oma’s en oudere buurtgenoten uit om bij ons op school 
pannenkoeken te komen eten. De kinderen gaan in de klas een uitnodiging maken voor hun eigen 
opa’s, oma’s of oudere buurman of buurvrouw. Bij de uitnodiging komt een antwoordformulier dat 
weer op school ingeleverd moet worden. Wij maken dan een planning en geven de kinderen een 
definitieve uitnodiging met een tijdstip mee naar huis zodat de opa’s en oma’s weten hoe laat ze 
gezellig bij ons op school mogen komen. Op school gaan we dan pannenkoeken bakken en mogen 
onze gasten ze lekker op komen eten waarbij de kinderen in de bediening “werken”. 
  

Jan Bakker 100 jaar 
De oudste inwoner van West-Graftdijk, de heer Jan Bakker, zou op dinsdag 7 februari 100 jaar 
worden. Hier wilden we op school graag aandacht aan besteden. Alle leerlingen hebben geholpen 
met het versieren van een mooie ereboog. De kleuters zijn ’s morgens op verjaardagsvisite geweest 
met juf Anneke, hierbij werden natuurlijk verjaardagsliedjes ge. Hoewel er in de middag een groot 
feest voor Jan was georganisserd in het kerkje van West-Graftijk en hij vereerd werd met een 
bezoek van de burgemeester, heeft Jan aangegeven dat het zingen van de kleutertjes het 
hoogtepunt van de dag is geweest en dat hij tot tranen toe geroerd was. Iedereen bedankt voor zijn 
bijdrage. Mooie foto’s van het “kleuterkoor” zijn te zien op de website: Graftderijpinbeeld.nl 
  

Handbaltoernooi 
Dit jaar doen er voor het eerst ook jongens mee tijdens het schoolhandbaltoernooi. In groep 7/8 
zitten te weinig meisjes voor een heel team, vandaar dat er besloten is dat er ook jongens mee 
mogen doen. Komt u onze jongens en meiden aanmoedigen op 15 maart? 
 

Wist u dat? 
 We sinds de kerstvakantie 4 nieuwe kleuters hebben: Julius, Mick, Denley en Willem.  

Welkom op onze school!  
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Onze  zijn deze keer voor:  
 Alle ouders en kinderen die waterflesjes hebben gekocht om Karin van de BSO te sponsoren 

 Robin Mensink die voor de kinderen van groep 5 t/m 8 verteld heeft over zijn werk als 
piloot n.a.v. het thema Vervoer van Alles-in-1 

 Menno, Conchita, Barbera, Marco en Daniella die als begeleider mee waren met het 
schaatsen 

 Karen die de kinderen van groep 7/8 n.a.v. het thema Vervoer heeft laten rijden (op de 
parkeerplaats) in een lesauto 

 Mary die meegedacht heeft over de stukjes voor dit Vincketouwtje 
 

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


