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Agenda april/mei      april 2017 
 

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

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

 11-4    juf Anneke cursus, juf Inge vervangt 

 13-4    Paasontbijt 

 13-4    J&M dag 

 14-4    Goede vrijdag, vrije dag 

 17-4    2de Paasdag, vrije dag 

 18-4    Bezoek groep 5, 6 en 7 tentoonstelling 4-5 mei in de Rijp 

 18/19-4    IEP toets groep 8 

 19-4    Inloopmiddag, ouders zijn welkom vanaf 13.30 uur 

 21-4    juf Irma cursus, juf Lis vervangt 

 21-4    Koningsspelen 

 22-4 t/m 7-5    meivakantie 

 11-5    Schoolfotograaf 

 17-5    Kanjerles, ouders zijn welkom vanaf 13.30 uur 

 18-5    Studiedag team, alle kinderen de hele dag vrij 
 

Leden voor de OR en MR 
In het vorige Vincketouwtje is een oproep geplaatst voor een nieuw MR lid. Mary Smit (moeder van 
Sophie uit groep 2) heeft aangegeven volgend jaar deel uit te willen maken van de MR. Als er geen 
andere kandidaten zijn die zich aanmelden zal zij tijdens de volgende jaarvergadering als kandidaat 
voorgedragen worden en kan zij gekozen worden als lid van de MR. 
Ook voor de OR hebben zich drie ouders aangemeld: Brenda (moeder van Mandy uit groep 5) , 
Chantal (moeder van Ana uit groep 6) en Monique (moeder van Julius uit groep 1). 
We vinden het erg fijn dat deze enthousiaste ouders ons komen ondersteunen! 
 

Themaweken 
13 maart zijn we gestart met onze themaweken. Het podium is door Daniella, Roy en Angela 
(ouders van Lorelay, Wessel, Joy en Railey) omgetoverd in een prachtig prehistorisch tafereel. 
Maandag 13 maart stonden daar opeens ook wat mensen uit de oudheid: Imre, een arme boerin uit 
de lage landen; Annekra van Velsina, een rijke, hooghartige Griekse dame en Celinia, een Romeinse 
slavin die o.l.v. quizmaster Lissia Bosserius, een stoere Romeinse vrouw de ” quiz die er toe doet” 
speelden. 
Daarna ging het thema van start en zijn de kinderen er 3 weken lang actief mee bezig geweest. De 
hele school heeft o.a. een bezoek gebracht aan “Het huis van Hilde” in Castricum waar ze veel 
gezien hebben over hoe de mensen hier heel vroeger leefden. 
Er was een ontzettend leuke dansworkshop voor de groepen 1 t/m 6 en juf Titia heeft met alle 
groepen een liedje ingestudeerd dat de kinderen tijdens de afsluiting van het thema aan de ouders 
hebben laten zien. Kortom: Een leuk en leerzaam thema! 
 

Schoolfotograaf 
Op 11 mei komt de schoolfotograaf portret-, broer/zus- en klassenfoto’s van de kinderen maken. 
Van alle kinderen wordt een leuke foto gemaakt. Ook kunnen de kinderen met hun jongere 
broertjes en zusjes, die nog niet bij ons op school zitten, op de foto. Deze foto’s worden meteen 
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om 8.30 uur gemaakt.  
 

Luizencontrole 
Een kleine correctie. De kinderen worden gecontroleerd op luizen door Mary, de moeder van 
Sophie en de oma van Michelle uit groep 3, en niet de oma van Sophie zoals per abuis in het vorige 
Vincketouwtje stond vermeld. 
 

Pannenkoekdag voor opa’s en oma’s 

Op 24 maart hebben  we ruim 70 opa’s, oma’s en oudere buurtgenoten in onze school op bezoek 
gehad in ons Pannenkoekenrestaurant. Met hulp van Anemoon, Jan, Karen, Daniella, Franciene en 
alle kinderen zijn er een paar honderd (!) pannenkoeken gebakken. De opa’s en oma’s werden 
super goed bediend door hun eigen kleinkinderen en hebben net als wij genoten van deze gezellige 
middag. 
  

Tentoonstelling met tekeningen Syrische en Joodse kinderen 
De groepen 5, 6 en 7 gaan dinsdag 18 april met een bus van de Rijper Eilanden naar de Brede 
School in De Rijp om een bezoek te brengen aan een tentsoonstelling met tekeningen gemaakt 
door Syrische kinderen die gevlucht zijn voor de oorlog en Joodse kinderen die de tekeningen in 
een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakt hebben. Het blijkt dat beide 
groepen kinderen dezelfde thematiek in de tekeningen laten zien. De tentoonstelling is in het kader 
van de 4-5 mei herdenking/viering. Op school wordt dit bezoek door de leerkacht van te voren met 
de kinderen besproken, waardoor we de kinderen actief bij de 4-5 mei herdenkingen betrekken.  
De kinderen van groep 8 hebben op dat moment de IEP toets. Donderdag 20 april worden de 
tekeningen naar school gebracht zodat zij deze tekeningen ook kunnen bekijken. 

 
Papier en plastic inzameling 
Zoals al eerder vermeld in het Vincketouwtje is de OR gestopt met het ophalen van het oud papier. 
U kunt uw oud papier echter nog steeds bij school inleveren in de container die op het schoolplein 
staat (bij onze boomstammen). De opbrengst hiervan gaat naar de OR. Daarnaast kunnen we sinds 
kort ook het plastic apart inzamelen. We hebben van de gemeente Alkmaar plastic zakken gekregen 
waarin we het plasticafval kunnen verzamelen. Dat betekent ook dat de kinderen hun lege 
drinkpakjes op school kunnen laten en niet meer mee naar huis hoeven te nemen. Door het 
scheiden van het afval dragen we als duurzame school weer een klein beetje meer bij aan het 
kleiner maken van de afvalberg en aan de bewustwording van de kinderen voor hun leefomgeving.  
We hopen in de toekomst (als de gemeente overgaat op het nieuwe systeem van afvalinzameling) 
ook een container van de gemeente te krijgen zodat we ook dan door kunnen gaan met het 
gescheiden inzamelen van ons afval. 
 

Handbalkamioenen 
En weer zijn we kampioen!!! Woensdag 15 maart was het jaarlijkse handbaltoernooi in de 
Oosterven in De Rijp. Voor het eerst deden er gemengde teams mee en onze jongens en meiden 
zijn er met de eerste prijs vandoor gegaan. Wies, Ellenoor, Maartje, Anne, Stan, Boris, Hero en 
Corné vormden een ijzersterk team dat ongeslagen kamioen werd. Gefeliciteerd! 

 
Paasontbijt en Juffen & Meesterdag 
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Donderdag 13 april is er een paasontbijt voor alle kinderen op school. U heeft hierover een mail 
ontvangen. We gaan gezellig met z’n allen ontbijten en daarna onze jaarlijkse Juffen & Messterdag 
vieren. Dit jaar is er een apart programma voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8.  
Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 vindt dit programma buiten plaats. Mocht het die dag minder 
goed weer zijn, wilt u er dan voor zorgen dat uw kind voldoende warm gekleed is? Ook bij (een 
beetje) regen gaat dit programma gewoon door. De buitenactiviteit duurt ongeveer 2 ½ - 3  uur, 
daarna vieren ze het feest verder met hun eigen juf in de klas. De kinderen van de onderbouw 
hoeven geen lunch mee te nemen, hun lunch wordt verzorgd.  
Ook voor de bovenbouw groepen is er een programma, dit programma duurt 2 uur, de rest van de 
tijd vieren ook zij hun dag met hun eigen juffen en meester. 
 

Koningsspelen 
Het wordt langzamerhand een traditie, de Koningsspelen vlak voor de meivakantie. Ook dit jaar 
doen wij er aan mee en wel op een heel bijzondere manier. We gaan deze spelen samen met de 
scholen uit De Rijp vieren. De eerste informatie daarover heeft u inmiddels via de mail ontvangen. 
De kinderen uit de onderbouw gaan met de gymbus naar De Rijp, het programma start om 8.50 uur 
en de bus vertrekt al om 8.20 uur. We willen u daarom verzoeken om deze dag eerder op school te 
komen. Om 8.05 uur gaan de deuren open en om 8.15 uur gaan we naar de bus. Het programma 
duurt tot 11.30 uur, daarna brengt de gymbus ze weer terug naar school (ze zijn niet uit om 12.00 
uur maar gewoon om 14.00 uur) 
De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets. Ook zij vertrekken om ongeveer 8.20 uur. Hun programma 
duurt tot 13.30 uur en de kinderen zijn dan rond 14.00 uur weer terug op school. Voor het fietsen 
naar De Rijp (en terug) zou het fijn zijn als er een paar ouders zijn die mee willen fietsen. Opgeven 
hiervoor kan bij de leerkracht. 

 
Personeel 
Juf Brigitta is 6 april geopereerd aan een hernia. Zij zal naar verwachting minimaal 6 weken nodig 
hebben om hier goed van te herstellen. We houden u hierover op de hoogte en we wensen juf 
Brigitta veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. 
Juf Marja en juf Irma zullen haar taken zo goed mogelijk waarnemen. 
 

Schoolfruit 
Volgende week (week 15) is alweer de laatste week dat er schoolfruit geleverd wordt. We willen u 
daarom vragen om vanaf week 16 in ieder geval op de fruitdagen (woensdag,donderdag en vrijdag) 
fruit als tussendoortje mee te geven. Op de andere dagen gaat onze voorkeur ook uit naar een 
gezond fruittussendoortje maar op die dagen is het niet verplicht. 

 
Koningsdag:  donderdag 27 april van 13.00 tot 20.00, Graftdijkplein 
in West-Graftdijk 
Dit jaar wordt door Stichting Het Kanaal weer de Koningsdag georganiseerd op het Graftdijkplein in 
West-Graftdijk. Er zijn diverse kinderactiviteiten, zoals de vrijmarkt, schminken, stoepkrijten, 
speurtocht, loterij, vier-op-een-rij en het springkussen. Voor de volwassenen is het een gezellig 
treffen onder het genot van een hapje en een drankje met gezellige live-muziek. Dus kom allemaal 
naar het gezelligste plein van de wijde omtrek! 
Dit jaar willen we nog een activiteit toevoegen: een open podium / playbackshow.  Het lijkt ons 
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heel erg leuk als we een aantal optredens hebben van kinderen en getalenteerde dorpsgenoten. Dit 
doen we in de vorm van een open podium voor jong en oud. Het open podium is tussen 18.00 en 
19.00. 
Je kunt je aanmelden om bijvoorbeeld een play-back act te doen. Of misschien speel je een 

instrument en wil je een nummer laten horen aan het publiek.  Of weet je een paar leuke grappen 

te vertellen. Alles mag. Optredens van ongeveer 5 minuten.  

We hopen dat er veel aanmeldingen komen, dan maken we een planning en sta jij op koningsdag 

op het podium! Meld je aan met je naam, adres en telefoonnummer via: 

info@stichtinghetkanaal.nl  

We hopen alle kinderen van de Vinckhuysenschool en natuurlijk ook alle ouders te zien op de 27e ! 

 

Wist u dat? 

 Er weer drie nieuwe kleuters bij ons op school komen? Nienke komt in groep 1, Hijk komt in 
groep 2 en zijn broertje Naud start na de meivakantie in groep 1. Welkom bij ons op school 
Nienke, Hijk en Naud! 

 Het volgende Vincketouwtje in de week na de meivakantie verschijnt? 
 
 

Onze  zijn deze keer voor:  
 Angela, Daniella en Roy voor het maken van het prachtige decor 

 Lucienne en Anemoon (moeders van Bois, Hero en Rover) voor het knotten van de wilgen 
bij de school 

 Alle ouders die ervoor gezorgd hebben dat we met alle kinderen van de school naar het 
huis van Hilde konden 
  
 

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