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VROLIJK NIEUWS!!!! 

Het is u vast niet ontgaan…en eerlijkgezegd is het knap als het u nog 

niet is opgevallen. Juf Annelotte is in verwachting!  

We wensen haar een fijne zwangerschap in topconditie toe! 

 

NATHALIE EN WOUTER 

Vandaag trouwt juf Nathalie met Wouter. Een geweldige dag voor 

hen. Aanstaande maandag houden groep 7 en 8 een High Tea met 

het bruidspaar. En natuurlijk zijn alle kinderen van De Vink dan 

benieuwd hoe juf Nathalie eruit zal zien als bruid! Wij boffen, want 

we mogen het vanavond al zien!  Dat wordt heel gezellig. 

HARTELIJK GEFELICITEERD!!! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Een herkansing voor de gevonden voorwerpen…  

Tijdens de verwachtingsgesprekken op woensdag 20, donderdag 21 en 

dinsdag 26 september leggen we alle spullen op het podium in de aula.  
 

TERUGBLIK INFORMATIEAVOND 

De informatieavond werd gelukkig drukbezocht. Er zijn 

dan ook veel PBS-bandjes verdiend voor de schoolpot! De 

Vink vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het 

leerproces van hun kind(eren) en dat leerkrachten en 

ouders met elkaar samenwerken om het leren en een 

gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, 

zowel thuis als op school. De Informatieavond en de 

verwachtingsgesprekken zijn belangrijk om de 

samenwerking en betrokkenheid optimaal te laten 

verlopen. 

 

EIGENAARSCHAP 

Het team van de Vink vindt het belangrijk om het 

eigenaarschap van de leerlingen te vergroten. In een 

verwachtingsgesprek bespreken we met elkaar aan welke 

doelen de komende periode gewerkt gaat worden en hoe we 

dat denken te realiseren. Leerlingen zullen gemotiveerder zijn 

het doel te bereiken. 

Dit jaar zal er in de nieuwsbrief regelmatig aandacht worden 

besteed aan hoe wij hier op school het eigenaarschap van 

onze leerlingen vergroten. We maken de leerlingen medeverantwoordelijk voor zijn of 

haar ontwikkeling. Verantwoordelijkheid creëert betrokkenheid en dit zorgt er weer 

voor dat leerlingen beter hun best doen en het beste uit zichzelf weten te halen. 

 

AANVULLINGEN SCHOOLKALENDER 

 De maandsluiting van groep 1/2A is op woensdag 23 mei om 

11.00 uur. 

 Het kamp van groep 8 is maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 

16 mei. De kleutergroepen zijn op die dagen vrij. Let op: De 

groepen 3 t/m 7 hebben die dagen gewoon school. 

 Op vrijdag 18 mei komt de Schoolfotograaf. 
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NIEUWE LEERLINGEN 

Het is tijd om een aantal kinderen welkom te heten op De Vink!!! Wat gezellig dat 

jullie bij ons op school zijn gekomen! We wensen jullie een hele fijne tijd toe!!!! 

 

In groep 1/2A 

 Ben Al-Mturi 

 Jasmine Aziz 

In groep 1/2B 

 Dennis van Leeuwen 

 Kyara Straver 

 Sarah Boonstra 

In groep 1/2C 

 Yamin Aïtbaha 

 Emanuel Desta 

 Ole de Jong 

In groep 3 

 Mohamed Alabas 

In groep 4 

 Emma Boonstra 

 Abigail Desta 

 Dannya Hamidi 

 Malak Sharihan 

In groep 5 

 Fatima Hamidi 

 Bara’a Sharihan 

 

 

OORTJES 

Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen van school ‘oortjes’, voor bij 

de school-laptopjes. Het is de bedoeling dat de oortjes meeverhuizen 

gedurende de verdere schoolloopbaan van de kinderen. Wanneer deze 

kwijt zijn of stuk gaan, kan er voor €2,- een nieuw setje worden 

aangeschaft via meester Jasper.  

 

TOT SLOT… 

…wensen we u een heerlijk weekend! We zijn ontzettend blij dat juf Nathalie en 

Wouter – ondanks de vooruitzichten – prachtig weer hebben vandaag! Overigens 

boften we afgelopen dinsdag ook al enorm met het weer. Een heerlijke schoolreis! We 

‘kregen’ deze week wat dat betreft de beste dagen voor alle feestelijkheden! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Vink  
 
 
 

Gefeliciteerd lieve 
juf Nathalie en 

Wouter! 


