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Het lijkt alweer zó lang geleden dat we na de kerstvakantie weer gestart zijn 

op school. In deze 4
e

 nieuwsbrief kijken we terug op de afgelopen weken  

We blikken ook altijd vooruit naar de komende periode. Ook in de deze 

nieuwsbrief een verwijzing naar het bericht over de versoepelde maatregelen 

rondom Corona.  

Veel leesplezier gewenst! 

 

Terugblik: 

Cito’s, rapporten, gesprekken: 

De afgelopen periode stond in het teken van de Citotoetsen en de rapporten. 

Doordat er veel kinderen thuis in quarantaine zaten, liep dit allemaal anders 

dan gepland. Veel leerlingen moesten de toetsen inhalen en leerkrachten 

moesten alle zeilen bij zetten om alles op tijd af te krijgen.  

De afgelopen week hebben de leerkrachten tijdens de groepsbesprekingen 

de resultaten van de toetsen en de voortgang van hun groep doorgenomen 

met Saskia Aalders, onze intern begeleider  

Groep 7 en 8 hadden een ander schema. Groep 7 vanwege het vertrek van juf 

Annet en groep 8 zat met een deadline voor de inschrijving naar het VO. 

Hierdoor zijn de (advies)gesprekken vorige week al geweest. 

Op maandag 7 maart gaat het 1
e

 rapport mee. De (online) oudergesprekken 

zullen in de week na de vakantie plaatsvinden. Inschrijving voor de 

gesprekken staat open tot vrijdag 25 februari, 17.00u.   

 

 

Thema ruimte: 

De kleutergroepen zitten middenin 

hun thema: Ruimte. Kinderen leren 

over astronauten, planeten en 

lanceringen. Binnen het thema 

worden nieuwe letters en woorden 

aangeleerd. Er worden ook heuse 

maandlandschappen nagemaakt in de zandbak. En in de hal staat zelfs een 

ruimtestation!  

 

Muzieklessen: 

Meester Thom heeft vrijdag 25 februari zijn laatste muziekles 

gegeven op de Vink. Hiervoor had hij zijn hele drumstel 

meegenomen. Een muzikaal feestje!  

Na de voorjaarsvakantie zal meester 

Maurien weer de muzieklessen verzorgen. Hij is 

helemaal hersteld van zijn auto-ongeval. We 

bedanken meester Thom voor zijn inspirerende en 

muzikale lessen tijdens de invalperiode. 
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Carnaval op de Vink: 

Vrijdag 25 februari hebben we carnaval gevierd bij ons op school. Wat zagen 

de kinderen er geweldig uit. Heel veel kinderen waren verkleed en ook de 

leerkrachten hadden hun best gedaan. Er werden modeshows opgevoerd, 

spellen gespeeld op het plein, de polonaise werd gelopen en de OR had voor 

lekkere popcorn gezorgd tijdens de film in de klassen. Het was een feest! Fijn 

om zo de vakantie te beginnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten op de Vink:  

We hebben op onze school te maken met wat wisselingen. Uitval door ziekte, 

nieuwe banen en aflopende contracten, zorgt ervoor dat we telkens voor de 

uitdaging komen te staan om (nieuwe) mensen te vinden voor de klassen.  

We zijn erg blij dat ons dat nog steeds lukt. Leerkrachten zijn bereid om 

meer te werken, in te vallen waar nodig en ook stagiaires ondersteunen en 

helpen de leerkrachten extra.  

Veel verandering vraagt veel van kinderen en is niet altijd even makkelijk. Een 

groot compliment verdienen de kinderen, leerkrachten en natuurlijk ook de 

ouders voor hun flexibiliteit en begrip. 

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over dit onderwerp. U kunt 

altijd contact opnemen met school via info@basisschooldevink.nl of bellen 

naar 071-5763580. 

 

Wisseling binnen de groepen: 

Zoals eerder gemeld gaat Annet Hendriksen per 1 maart 2022 de Vink 

verlaten. Na 14 jaar bij ons gewerkt te hebben, is het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. Woensdag 23 februari heeft het team afscheid genomen van haar. 

Vrijdag 25 februari was haar laatste werkdag. We wensen Annet veel plezier 

en succes met haar nieuwe uitdaging en danken haar voor alles wat zij voor 

de Vink heeft betekend. 

Het vertrek van juf Annet zorgt voor een wisseling van leerkrachten voor de 

groepen. Meester Ivar wordt de nieuwe meester van groep 7. Hij werkt van 

maandag t/m vrijdag.  

Juf Yael zal groep 5 op maandag t/m woensdag lesgeven. Op donderdag is 

zij de extra leerkracht voor deze groep.  

Groep 1-2A heeft hierdoor ook een verandering. Juf Annelotte keert terug 

voor de groep ,op maandag en dinsdag. Juf Gertiena zal de woensdag t/m 

vrijdag voor haar rekening nemen. 

Sinds dit kalenderjaar hebben de kinderen een nieuwe vakdocent drama. Juf 

Demilee geeft op vrijdagochtend de dramalessen. Zij is de opvolger van juf 

Mabel die haar studie en de uitbreiding bij haar andere werk niet meer kon 

combineren met het lesgeven onze school. 

 

mailto:info@basisschooldevink.nl
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Nu-meting: 

Medio februari heeft bureau Interzin een Nu-meting uitgevoerd op onze 

school. Wij willen als de Vink kijken waar we nu staan op het gebied van 

onderwijsontwikkeling, leerklimaat en professionalisering. Er is veelvuldig 

gesproken met de directeur en IB. Ook hebben zij samen met de 

onderzoekers groepsbezoeken gedaan. Verder zijn er interviews afgenomen 

met het team, ouders en leerlingen.  

De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een rapport, waaruit 

weer conclusies een aanbevelingen volgen. De leerkrachten ervaarden het als 

spannend en leerzaam. De resultaten zullen als een goed vertrekpunt 

fungeren om verder te bouwen aan de verbetering van het onderwijs op de 

Vink. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang.  

 

 

Rekenen: automatiseren kun je leren! 

Met automatiseren bedoelen we dat een kind een rekenopgave vlot en goed 

kan uitrekenen. Automatiseren is de basis voor de rekenontwikkeling van een 

kind. Het is het fundament waarop verder gebouwd gaat 

worden. Maar waarom is het kennen van de splitsingen en de 

tafels en het kunnen optellen en aftrekken tot 20 nu zo 

belangrijk? Als kinderen deze basisrekenvaardigheden 

beheersen, dan kunnen ze ook opgaven met grotere getallen 

én andere soort opgaven, zoals berekeningen met breuken, 

gemakkelijker maken. 

 

De basis voor het automatiseren wordt in de onderbouw gelegd 

maar op school wordt hiervoor ook in de midden- en 

bovenbouw tijd ingeruimd. Dit omdat kinderen veel oefening 

nodig hebben voordat rekenopgaven zijn geautomatiseerd. En 

… automatiseren vergt onderhoud. Rekenkilometers maken 

dus! Ook voor thuis zijn er verschillende mogelijkheden om te 

automatiseren, liefst regelmatig (elke dag) en dan kort (5-10 minuten). 

Bijvoorbeeld op de computer via www.rekenenoefenen.nl of met de app 

‘Goed Snel Rekenen’. En (veel leuker misschien nog) met 

gezelschapsspelletjes als Regenwormen, Qwixx, BEET! en Toverstapels. 

 
Vooruitblikken 

Maatregelen rondom Corona versoepeld: 

Hierbij het document met het overzicht van de versoepelingen. Deze is al 

gedeeld via Social schools. 

Bericht ouders 

februari 2022 versoepelingen.pdf
 

Studiedag: 

Op vrijdag 25 maart is er een studiedag voor de leerkrachten. We gaan met 

het team aan de slag met een aantal thema’s:  

• Thema Begrijpend lezen 

• Jaarplan bespreking 

• Plan van aanpak n.a.v. Nu-meting 

De leerlingen zijn deze dag vrij. 

http://www.rekenenoefenen.nl/
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Sporttoernooien: 

Nu de maatregelen versoepeld zijn, kunnen ook de sporttoernooien weer 

doorgaan. De vakgroep bewegingsonderwijs is al druk bezig met de 

voorbereidingen. Het lijnbaltoernooi van 11 maart zal worden verplaatst. Om 

de uitgestelde toernooien in te halen is er het idee op een sportweek te 

organiseren in juni. U krijgt hierover bericht via school wanneer dit definitief 

is. Ook is de vakgroep bezig om te kijken of de Koningsspelen 

Voorschotenbreed kunnen doorgaan. Zodra wij meer weten, brengen we u op 

de hoogte. 

 

Maandsluitingen: 

De strenge maatregelen zorgden ervoor dat ook de maandsluitingen van 

groep 4 en 6 verschoven moesten worden naar later in het schooljaar. De 

leerkrachten zijn in overleg en zullen u berichten wat de nieuwe datum is. We 

hopen dat het dan ook verantwoord is om de ouders fysiek aanwezig te laten 

zijn bij deze voorstellingen. 

 

 

Juiste adresgegevens, telefoonnummers en noodnummers: 

Het is voor ons als school belangrijk dat u als ouder(s) en/of verzorger(s) 

altijd kunnen bereiken. Het kan voorkomen dat u zelf even niet bereikbaar 

bent. Graag ontvangen we van u een noodnummer, waarop we ieder geval 

iemand kunnen bereiken als het gaat om uw kind. U kunt dit doen via een 

email naar de leerkracht. Zij zullen na de vakantie nog een reminder hierover 

sturen. 

 

Een hele mooie, gezellige en ontspannende voorjaarsvakantie gewenst. 

Hopelijk met lenteachtig weer en dan zien we u en de kinderen weer terug op 

maandag 7 maart. 

 

Team de Vink 

 

Agenda  

Maandag 7 maart Rapport 1 mee. 

Dinsdag 8 maart - vrijdag 11 maart Rapportgesprekken 

Maandag 14 maart Tafeldiploma 

Vrijdag 18 maart Kangoeroewedstrijd 

17 t/m 24 maart Project 

Vrijdag 25 maart Studiedag (leerlingen vrij) 

Dinsdag 29 maart Verkeersexamen (theorie) groep 7 

Donderdag 14 april Paasontbijt en viering 

Vrijdag 15 april Goede vrijdag (leerlingen vrij) 

Maandag 18 april 2
e

 paasdag (leerlingen vrij) 

Vrijdag 22 april Koningsspelen 

Maandag 25 april t/m  

vrijdag 6 mei 

Meivakantie 


