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MAANDBRIEF APRIL 2021 
 
Terug- en vooruitkijken… 
Maandag 8 februari was een blije dag: de school ging weer open!! Nu, twee 
maanden verder, hebben de leerkrachten en leerlingen hun dagelijkse routine 
weer opgepakt. Er zijn portfolio’s en rapporten uitgereikt en er zijn met u 
nieuwe afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van uw kind(eren). 
Op dinsdag 6 april komen de verslagen van de gesprekken en ook de 
uitslagen van de Cito’s naar u toe. En we kijken hoopvol vooruit: binnen alle 

beperkingen pakken we zo veel mogelijk leuke, extra 
activiteiten weer op. Via Social Schools houden we u 
hiervan op de hoogte. Wat in elk geval doorgaat …. de 
lente!! De temperatuur loopt op, struiken en bloemen staan 
in bloei en de t-shirts kunnen weer uit de kast. HEERLIJK!  

 
Kriebels in je buik: lessen ‘relaties & seksualiteit’  
Sinds 2019 gebruiken we het lespakket ‘Kriebels in je buik’ om 
onze leerlingen te ondersteunen bij hun relationele en seksuele 
vorming op een manier die past bij hun leeftijd. Wij willen dat 
zij zich ontwikkelen tot personen die: 

• respect hebben voor zichzelf en anderen; 
• zich bewust zijn van hun eigen en andermans gevoelens, 

wensen en grenzen, opvattingen en mogelijkheden; 
• steeds betere beslissingen kunnen nemen op het gebied van relaties en 

seksualiteit. 
Het team wordt hiervoor tijdens aankomende studiedag (op maandag 26 april) 
door de GGD Hollands Midden bijgeschoold. De GGD organiseert op diezelfde 
dag (om 19.30 uur) een webinar voor ouders. Dus … wilt u weten waarom 
relaties en seksualiteit op de school besproken gaat worden en hoe dit eruit 
gaat zien? Welke lessen de kinderen krijgen over dit thema? Wat u thuis kunt 
bespreken met uw kind? Meldt u dan aan voor het webinar. Zie voor meer 
informatie de brief van de GGD (ook in het Social Schools bericht). 
 
Kangoeroewedstrijd  
Ook in 2021 doet de Vink weer mee aan de Kangoeroewedstrijd voor groep 3 
t/m 8, dit jaar met ongeveer 40 leerlingen. Vanwege corona hebben we de 

wedstrijd verspreid over meerdere dagen. De 
kinderen uit groep 3, 5 en 6 zijn al aan de beurt 
geweest. Groep 4, 7 en 8 volgen later deze maand.  

 
PBS 
Voor nieuwe ouders op de Vink: PBS is gericht op het creëren van een veilig en 
positief schoolklimaat. Dit bevordert het leren en voorkomt 
gedragsproblemen. Het team heeft enkele jaren geleden geformuleerd welke 
waarden wij op school belangrijk vinden. Vervolgens is beschreven welk 
gedrag bij deze waarden past. Dit gedrag leren we onze leerlingen aan. 
Adequaat gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd, o.a. door middel 
van het uitdelen van armbandjes. Zo creëren wij een omgeving waarin elke 
leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. In de afgelopen 
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weken hebben de basislessen in en buiten de klas centraal gestaan. Er zijn 
heel wat potten gevuld met armbandjes en beloningen uitgedeeld. Wel hebben 
we gemerkt dat het klimaat bij het buitenspelen nog beter kan. Het team 
onderzoekt nu wat hiervoor nodig is. Daarnaast zijn we bezig om alles wat we 
uitgedacht hebben bij de introductie van PBS te evalueren en waar nodig bij te 
stellen. 
 
Even voorstellen 
We hebben weer een aantal nieuwe collega’s op de Vink. Zij stellen zich 
hieronder aan u voor. 
 
Juf Gertiena 
Mijn naam is Gertiena Muurling en sinds de herfstvakantie ben 
ik te vinden in groep 1/2A. Eerst alleen op de donderdag en 
vrijdag, maar tot de zomervakantie 5 dagen tijdens het verlof 
van Annelotte. Samen met mijn gezin woon ik in Oegstgeest en 
tot afgelopen zomer heb ik daar mijn eigen gastouderopvang gerund. Na de 
zomervakantie ben ik begonnen met invallen op verschillende scholen, maar 
ik ben hier op de Vink blijven hangen. Mijn hobby is muziek en dat in de 
breedste zin van het woord. Ik speel piano in een band, zing in een koor en 
dirigeer een ander koor. Ook begeleid ik soms het zingen bij ons in de kerk. 
Gelukkig houden de kinderen van groep 1-2A erg van zingen. 
 
Meester Pjotr 

Hoi! Ik ben Pjotr Krens en ik werk sinds maart 2021 als 
invalleerkracht van groep 4 op De Vink. Hierbij vervang ik juf 
Veerle op de woensdag, donderdag en vrijdag. Ik studeer nu nog 
aan de Academische PABO in Leiden en hoop binnenkort mijn 
studie af te ronden. Hiernaast houd ik van reizen, gitaar spelen, 
ben ik een enorme dierenliefhebber en sta ik met veel plezier 

voor de klas. In mijn jeugd heb ik 7 jaar in Latijns-Amerika (Costa Rica en 
Bolivia) gewoond en heb hier al veel mooie reizen mogen maken. Ik kijk 
ernaar uit om iedereen beter te leren kennen! 
 
Juf Desiree 
Ik ben Desiree van Straalen. Vorig jaar ben ik afgestudeerd als 
onderwijsassistent. Sinds half januari ben ik fulltime werkzaam op de 
Vink als onderwijsassistent voor de groepen 3,4 en 5. Hierbij 
ondersteun ik de leerkracht en leerlingen. In mijn vrije tijd vind ik het 
leuk om te sporten en te wandelen met mijn hond. Het werken met kinderen 
vind ik erg leuk en ga daarom ook elke dag met plezier naar mijn werk.  
 
Schoolontwikkeling in ‘coronatijd’ 
In het jaarplan voor schooljaar 2020-2021 staan onze ambities voor de 
ontwikkeling van het onderwijs en de bedrijfsvoering van onze school. 
Ondanks corona gaat het werk aan de meeste van de ontwikkelpunten 
gewoon door. Zo zijn we bijvoorbeeld druk bezig met het uitkiezen van een 
nieuwe leesmethode en geven we samen met Technolab een impuls aan 
‘onderzoekend en ontdekkend leren’. 


