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KERST OP DE VINK 

De kerstsfeer zat er goed in de 

laatste weken! Een prachtig 

versierde school en even dachten 

we zelfs aan een witte kerst! De sneeuw was net iets te vroeg op 

11 december… Gisteren was het met recht ‘de kortste dag’ van 

het jaar. Een grauwe dag, maar dat was maar schijn. Wat maakte de ouderraad 

er weer een heerlijke avond van gisteren! Tijdens het kerstdiner bleven velen 

van u op het schoolplein. De fanfare zorgde voor fijne kerstmuziek en de 

inwendige mens werd goed verzorgd! 

De leerkrachten openden de avond met drie liedjes…en daarna konden alle 

prachtig aangeklede kinderen aanschuiven voor een heerlijk kerstdiner!  

Namens de ouderraad bedanken we hier graag alle hulpouders voor hun 

bijdrage aan het opnieuw fantastische kerstfeest op De Vink!  

De kinderen mochten vanmorgen lekker even uitslapen en hoefden pas om 

half 10 op school zijn. 

 

TOCH EEN KERSTMUSICAL?  

Enige tijd geleden berichtten we u dat we ervoor kozen óm het jaar een 

kerstmusical te doen. Maar groep 7 en juf Nathalie draaiden hun hand er niet 

voor om. Hun maandsluiting werd een heuse kerstmusical!  “HET MEISJE MET 

DE ZWAVELSTOKJES” was een groot succes vanmorgen. Hier ziet u een foto van 

onze getalenteerde groep 7! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst op De Vink 
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EHBO OUDER GEZOCHT! 

De kinderen van groep 8 halen ieder jaar het 

Jeugddiploma EHBO. Met ingang van dit jaar is er de regel 

dat de lessen alleen nog mogen worden gegeven in 

aanwezigheid van iemand met een geldig EHBO-diploma. 

Meester Jasper wil graag starten in februari. De dag en het 

tijdstip overlegt hij graag met degene die de kinderen én hem uit de brand 

helpen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met meester Jasper via 

j.versleijen.bsdevink@gmail.com  

 

LES VAN DE BURGEMEESTER OVER VUURWERK 

Op 7 december kreeg groep 8 les van een bijzondere gastdocent. 

Burgemeester Bouvy gaf een les over omgaan met vuurwerk. 

Bureau HALT verzorgt al jaren deze lessen aan alle groepen 8 in 

Voorschoten. Toch wel bijzonder om deze les dit keer van de 

burgemeester te krijgen. Door hier te klikken vindt u een foto en 

bijbehorend bericht via Sleutelstad.nl. 

 

KAMP GROEP 8 

Om nog maar even bij groep 8 te blijven…de datum voor het 

Schoolkamp is bekend. De kinderen gaan van maandag 14 t/m 

woensdag 16 mei op kamp. De kinderen van de groepen 1/2 

zijn die dagen vrij. Dit betekent voor hen dus een extra lange 

meivakantie! De groep 3 t/m 7 hebben wel gewoon school. 

 

VAN DE OUDERRAAD… 

Wat zijn we blij met jullie! 

 

  

mailto:j.versleijen.bsdevink@gmail.com
http://sleutelstad.nl/2017/12/07/burgemeester-voorschoten-geeft-vuurwerkvoorlichting-aan-basisscholieren/
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VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

Eind november heeft de laatste MR-vergadering van het jaar 

plaatsgevonden. Met Annet Hendriksen spraken we uitgebreid 

over de nieuwe opzet van het jaarplan van de Vink voor 

2017-2018. De MR stemde in met het jaarplan: het geeft veel 

inzicht in alle activiteiten voor het schooljaar. Daarnaast lag 

ook het protocol medisch handelen voor. De MR ziet dit protocol als een 

aanvulling en adviseerde positief, met de aantekening dat de communicatie 

richting de ouders van groot belang is. 

Tot slot hebben we als MR vragen bedacht voor het 

oudertevredenheidsonderzoek ten aanzien van de schooltijden, de 

middagpauze en de overblijfvoorzieningen.   

Naast het feit dat het de laatste MR-vergadering van het jaar was, was het ook 

de eerste vergadering van de MR in de nieuwe samenstelling. Naast juf Martine 

(secretaris MR) en juf Linda (penningmeester MR) neemt ook juf Annelotte deel 

aan de MR-vergaderingen namens de leerkrachten. Bij de oudergeleding is er 

een volledig nieuwe bezetting: Nanda Koerts (notulist), Albert Deuzeman en 

Michiel Sorber (voorzitter).  Hieronder stellen zij zich kort voor. 

 

Nanda Koerts 

Moeder van Olivia in groep 1/2b en Ethan (2 jaar). Ik ben zelf werkzaam in het 

voorgezet onderwijs als docent Frans op een school in Rijswijk. Ik geef les aan 

de onderbouw op alle niveaus; kader t/m hoogbegaafd. Ik hoop via mijn 

lidmaatschap mijn steentje te kunnen bijdragen op De Vink. 

 

Albert Deuzeman 

Getrouwd met Joanna en vader van Eva (klas 1/2b) en Clara (1 jaar oud). Ik ben 

natuurkundige en werk als onderzoeker bij het Shell Technology Center in 

Amsterdam. De Vink is een leuke school met veel ambities. Als lid van de MR 

wil ik meedenken over manieren om die waar te maken. 

 

Michiel Sorber 

Getrouwd met Le en vader van Lulu (groep 1/2a) en Kai (groep 5). Ik ben 

ambtenaar en werk al ruim 15 jaar bij de Rijksoverheid, voornamelijk in 

financiële functies. Sinds drie jaar werk ik bij het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. Ik vind het MR lidmaatschap waardevol, omdat ik zo een 

concrete bijdrage kan leveren aan de school van mijn kinderen. 
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KINDERBOEKENNIEUWS…VERHALEN VOOR DE KERSTVAKANTIE 

De kerstvakantie staat voor de deur. Twee weken de tijd om spelletjes te 

spelen, kerstfilms te kijken en lekker te lezen. Hieronder staat een aantal 

winterse leestips.  

Voor kinderen van 4 tot en met zes jaar 

• Elmo en de winterslapers – Rick de Haas 

• Ga je mee, Kleine Beer? – Martin Waddell 

• Echt iets voor Kerstmis – Birdie Black 

• Het grote voorleesboek van de winter – Selma Noort 

• Kleine Ezel viert Kerstfeest – Rindert Kromhout 

• Sneeuw – Komako Sakai 

• Boer Boris in de sneeuw – Ted van Lieshout 

Voor kinderen van zes tot negen jaar 

• Het geheim van de winter – Tove Jansson 

• De kinderen van de Grote Fjeld – Laura Fitinghoff 

• Pas op voor die oliebol – Selma Noort 

• Midden in de winternacht - Andreas Steinhöfel 

• Een jongen met de naam Kerstmis – Matt Haig 

• Winterverhalen – Astrid Lindgren 

Voor kinderen van negen tot en met twaalf jaar 

• Het allermooiste kerstgeschenk - Michael Morpurgo 

• Een kerstvertelling - Charles Dickens 

• Vissen smelten niet – Jef Aerts 

• Winterijs – Peter van Gestel 

• De verschrikkelijke sneeuwman – Alyze Bos 

• Lucas in de sneeuw – Koos Meinderts 

• Tonje en de geheime brief – Maria Parr 

 

 

 

JUF ANNELOTTE 

Vandaag namen we voor een poosje afscheid van 

juf Annelotte. Zij gaat genieten van haar 

zwangerschapsverlof! We wensen haar een fijne 

tijd toe. Gelukkig zien we haar terug in mei.  
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TOT SLOT… 

…wensen we u een geweldig fijne kerstvakantie. En daarnaast natuurlijk een 

mooie, gezellige én veilige jaarwisseling. We hopen alle kinderen maandag  

8 januari vrolijk en uitgerust terug te zien op school.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Vink  

 

 

 

 


