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Het einde van het jaar 2021 nadert. Het was een enerverend en bewogen 

jaar. In deze laatste nieuwsbrief van 2021 blikken we terug op de afgelopen 

periode en kijken we alvast kort vooruit naar de eerste periode in 2022. Veel 

leesplezier gewenst. 

 

Terugblik: 

 

Studiedag: 

Er is sinds de herfstvakantie een hoop gebeurd. De eerste dag na de vakantie 

was er een studiedag voor de leerkrachten. We zijn met het team aan de slag 

gegaan met de volgende punten: 

• Onze visie op Wetenschap en Technologie, 

ondersteund door het Technolab.   

• Het jaarplan is heringericht en acties daaruit zijn 

besproken.  

• Er is een start gemaakt met de optimalisering van onze zorgstructuur 

onder leiding van onze interim IB’er Saskia Aalders. 

De geplande dyslexietraining kon niet doorgaan wegens ziekte, deze halen 

we in tijdens de studiedag in mei.  

 

Excursies: 

Er stonden ook leuke uitjes op de planning. O.a. bezochten de 

kleutergroepen een voorstelling ‘De vrouw en het jongetje’, bij onze buren 

het Kompas. Dat kon gelukkig allemaal nog. Ook gingen verschillende 

groepen naar de ontdektuin.  

 

Lijnbaltoernooi groep 7: 

Groep 7 beleefde op 1 november een primeur. Zij waren, samen 

met 5 andere scholen, de eerste groep die weer mee mochten 

doen aan een sporttoernooi in Voorschoten sinds de pandemie. 

Bij 3 scholen waren er Coronagevallen en deze konden helaas 

niet deelnemen. Er werden 2 prijzen voor de Vink in de wacht 

gesleept bij het lijnbaltoernooi. Wat een toppers! 

 

Maandsluitingen: 

Groep 5 heeft een geweldige voorstelling gedaan tijdens de maandsluiting. 

Op het podium voerden zij als ware toneelspelers een toneelstuk op, met als 

thema: Het Sinterklaasjournaal. 

Groep 1-2B deed een maandsluiting met als thema: herfst. Wat knap deden 

deze kinderen dit op het grote podium in de aula. 

Groep 1-2A hebben hun muzikale maandsluiting gefilmd, ondersteund door 

meester Thom.  
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Sinterklaas: 

De berichtgeving vanuit de overheid werd steeds strikter en vlak 

voor Sinterklaas kwamen er weer strengere maatregelen. 

Gelukkig kon Sint nog samen met zijn twee Pieten bij ons 

langskomen. Er waren schitterende surprises en voor alle klassen 

was een mooi cadeau. De kinderen kregen wat lekkers van de 

Pieten. Wat een mooi feest was het vrijdag 3 december.  

 

Kerstviering: 

Helaas kwam daarna het bericht dat de scholen een week 

eerder moesten sluiten. Doordat we met onze school de 

kerstactiviteiten naar voren hadden gehaald, konden we op 

vrijdag 17-12 kerst vieren op de Vink.  

In alle klassen was een heerlijk kerstontbijt, de kinderen 

zagen er prachtig uit en ook de klassen waren mooi 

versierd. De gehele dag stond in het teken van kerst.  

 

We bedanken de OR voor het feestelijk en mooi versieren van de school deze 

decembermaand. Ook dank aan de 

ouders/verzorgers die het heerlijke 

kerstontbijt met hun kinderen hebben 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten op de Vink:  

Zoals eerder gemeld heeft onze IB’er, Maaike Vernooij per 1 januari 2022 

een nieuwe baan. Vrijdag 17 december hebben we met het team passend 

afscheid genomen van haar. Dinsdag 21 december was haar laatste werkdag. 

We wensen Maaike veel plezier en succes met haar nieuwe uitdaging en 

danken haar voor alles wat zij voor de Vink heeft betekend. 

Saskia Aalders, de interim IB die dit schooljaar bij ons is gestart, blijft in 

ieder geval tot de zomervakantie bij ons. We zijn daar als school erg blij mee. 

Dit geeft ons tijd om een nieuwe IB’er te vinden. Tijdens de eerste 

sollicitatieprocedure is helaas geen geschikte kandidaat gevonden. In januari 

gaan we door met de sollicitatieprocedure. Mocht u in uw netwerk nog 

iemand weten/kennen, laat het ons dan vooral weten via 

info@basisschooldevink.nl  

 

Juf Veerle is weer terug van haar zwangerschapsverlof en geeft op 

woensdag, donderdag en vrijdag weer les aan groep 4. Zij werd deze periode 

vervangen door juf Yaël. Zij blijft gelukkig werkzaam op de Vink. Na de 

vakantie zal ze starten in groep 1-2A als vervanger voor juf Annelotte. Dit zal 

zijn op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag zal juf Yaël 

ondersteunend zijn bij verschillende klassen. Over de precieze invulling 

zullen de betrokken klassen nog informatie ontvangen.  

Juf Annelotte zal na de kerstvakantie weer te zien zijn op school. Ze zal de 

werkzaamheden buiten de klas weer oppakken.  

mailto:info@basisschooldevink.nl
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De muziekleerkracht, meester Maurien, is hard bezig om te herstellen van 

zijn auto-ongeval. Hij is op de goede weg, maar het duurt helaas wel nog 

even. Gelukkig kan meester Thom de muzieklessen op vrijdag blijven 

verzorgen.  

 

Verkeer rondom de school: 

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij uw aandacht voor de verkeerssituatie bij 

onze school. We (de Vink en het Kompas) hebben inmiddels overleg gehad 

met de wijkagent. Het komt geregeld voor dat 

auto’s niet geparkeerd worden in de 

parkeervakken. Ook rijden auto’s tegen de richting 

in. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Om 

het parkeren op de stoep voor de gymzaal tegen te 

gaan worden elke dag pylonen neergezet. (zie 

foto). Ook is afgesproken dat de Boa’s komen 

surveilleren en erop toezien dat het veilig blijft 

voor de kinderen en u. 

Hopelijk kunnen we er samen voor zorgen dat 

verkeerssituatie bij onze school veiliger wordt. 

 

 

Vooruitblikken: 

 

Thuisonderwijs: 

Zoals eerder gemeld bereiden we op de Vink ons voor op een periode van 

thuisonderwijs. Het is allemaal nog onzeker hoe het gaat verlopen, maar we 

zijn er klaar voor.  

 

De komende periode zullen de rapporten gemaakt worden en vinden de 

rapportgesprekken plaats. Ook zullen er, wanneer de maatregelen het 

toelaten, excursies en sporttoernooien georganiseerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

Maandag 10 januari Weer naar school 

Vrijdag 21 januari Maandsluiting groep 3 

Woensdag 26 januari – 5 februari Nationale voorleesdagen 

Dinsdag 1 februari Trefbaltoernooi groep 6 

Vrijdag 11 februari Maandsluiting groep 6 

Maandag 14 februari Tafeldiploma 

16,17 en 22 februari Rapportgesprekken 

Vrijdag 25 februari Rapport 1 mee 

Vrijdag 25 februari Carnaval op school 
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Handige tips en flyers: 

 

GGD Ouderchat 

Via onderstaande flyer vindt u informatie over de ouderchat van de groeigids. 

Dit is een initiatief vanuit de GGD.  

 

 

 

 

 

 

Kenniscentrum kind en scheiding 

Via bijgevoegde poster vindt u informatie vanuit het kenniscentrum Kind en 

scheiding. Dit komt van het CJG Voorschoten en Voorschoten voor elkaar. 

 

Poster aanbod 

Voorschoten tot zomer 2022.pptx
 

 

 

 

Tot slot wensen wij u, uw naasten en iedereen om u heen, hele fijne 

feestdagen en een mooi, gezond en inspirerend 2022.  

 

Team de Vink 

 

 

Ouderchat flyer 

Groei Gids.pdf


