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Agenda september     zomer 2017 
 

 4-9    Eerste schooldag 

 4-9    OR vergadering 

 8-9    Boeken lenen in bibliotheek De Rijp, pasjes mee! 

 12-9    Informatieavond voor alle groepen en jaarvergadering  

 13-9     Studiedag, de kinderen zijn vrij 

 19-9    Cultuur activiteit voor groep 3/4 , Woorden van letters & 
                                                                 Letters van Muziek 

 21-9    Kermisactiviteit 

 25-9    Ouderinformatieavond over de schoolontwikkeling 

 26-9    Schoolreisje groep 1 t/m 4 en groep 5/6 

 29-9    Boeken lenen in de bibliotheek in De Rijp, pasjes mee! 

 11 t/m 13-10   Schoolkamp groep 7/8 

 20-10    Naar de bibliotheek in De Rijp, alleen inleveren, geen pasje  
                                                          mee 

 

 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018 
Hieronder vindt u het vakantierooster en de extra vrije dagen voor dit jaar.  
U kunt deze data ook terugvinden op de ouderportaal.  

herfstvakantie 21-10-2017 29-10-2017 

kerstvakantie 23-12-2017 07-01-2018 

voorjaarsvakantie 24-02-2018 04-03-2018 

Goede Vrijdag & Pasen 30-03-2018 02-04-2018 

meivakantie 27-04-2018 13-05-2018 

Pinksteren 21-05-2018  

zomervakantie 21-07-2018 02-09-2018 

 
U dient uw vakantieplannen af te stemmen op bovenstaand rooster. 
 
Studiedagen en andere vrije dagen: 
Woensdag 13-09-2017  groep 1 t/m 8 vrij (studiedag) 
Maandag 30-10-2017   groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) 
Donderdag 07-12-2017  groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag)  
Vrijdag 22-12-2017  groep 1 t/m 8 vrij 
Vrijdag 19-01-2018  groep 1 t/m 8 vrij (studiedag) 
Donderdag 08-02-2018  groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) 
Vrijdag 23-02-2018  groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur 
Dinsdag 12-03-2018  groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) 
Woensdag 23-05-2018  groep 1t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) 
Donderdag 28-06-2018  groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur (studiemiddag) 
Vrijdag 20-07-2018  groep 1 t/m 8 vrij (studiedag) 
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Klassenavond en ouderavond 
Elk jaar organiseren wij in september een klassenavond en een ouderavond. 
Dit jaar combineren wij deze avonden en nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn op 
dinsdag 12 september. De avond ziet er als volgt uit: 
 

 19.30 uur tot 20.25 uur klassenavond ouders groep 1/2 en 5/6 in de desbetreffende 
lokalen 

 20.30 uur tot 21.00 uur ouderavond voor alle ouders in de aula 

 21.05 uur tot 22.00 uur klassenavond ouders groep 3/4 en 7/8 in de desbetreffrende 
lokalen 

 
Tijdens de klassenavond lichten de leerkrachten toe wat er het komende schooljaar in de groep 
gaat gebeuren. 
Tijdens de ouderavond doen de ouderrraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) en het team 
verslag van hun activiteiten van het afgelopen jaar. Tevens worden de nieuwe OR en MR leden 
gekozen en voorgesteld. 
 
Wij hopen u allen te zien . 
 

Beeldende vorming met Mieke Rozing 
Mieke Rozing, een leerkracht in dienst van de ISOB, is de laatste weken elke dinsdag bij ons op 
school geweest om met de kinderen ware kunstwerken te maken. En kunstwerken zijn het! Hier 
onder de resultaten: 
 

 
 
Bijzondere vissen van groep 3/4 en fantasie vogels 
van groep 1/2 (de vissen hangen en de vogels 
staan, echt rare dieren dus!) 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                           
Koppen van Boerderijdieren gemaakt door 

groep 7/8 
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Ouderbijdrage 
Van de gemeente Alkmaar hebben wij informatie ontvangen voor ouders met een inkomen tot 
120% van de bijstandsnorm. Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (en weinig 
vermogen) die woonachtig zijn in de gemeente Alkmaar kunnen de ouderbijdrage via de 
AlkmaarPas betalen. De AlkmaarPas is voor deze ouders gratis aan te vragen  en de gemeente 
betaalt dan via deze AlkmaarPas de ouderbijdrage. De betaling  gaat dan heel eenvoudig via de QR 
code op de pas. Via deze AlkmaarPas zijn er voor deze ouders nog allerlei andere financiële 
tegemoetkomingen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.alkmaar.nl/rondkomen. Heeft u 
deze AlkmaarPas en komt u ervoor in aanmerking, dan kunt u contact opnemen met Irma Mensink 
om de OR bijdrage via de pas te laten betalen. 
 

  Wist u dat? 

 We in september de volgende 3 nieuwe leerlingen verwelkomen? Fleur (groep 1) en de 
zusjes Dewi (groep 1) en Naomie (groep 3). Fleur, Dewi en Naomi heel veel plezier bij ons 
op school! 

 
 

 

Onze  zijn deze keer voor:  

 Alle ouders die zich dit jaar op wat voor manier dan ook voor onze school hebben 
ingezet! We hebben een prachtig jaar gehad met vele leuke activiteiten en dat is 
alleen maar mogelijk door de inzet van u als ouder. Heel erg bedankt. 

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

http://www.alkmaar.nl/rondkomen

