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MAANDBRIEF JUNI 2021 
 
 
De temperatuur loopt op en het schooljaar bijna af. Gelukkig kan er steeds 
meer; buiten school en erbinnen. In ons schoolgebouw en op de pleinen 
hanteren we natuurlijk nog steeds de protocollen van het ministerie en de PO-
raad. Gelukkig hebben we de afgelopen weken relatief weinig groepen naar 
huis hoeven sturen. En we doen er met elkaar alles aan om dit zo te houden!!  
 
Gepland staat nog (onder andere) het project, de Cito-toetsen, nog een laatste 
toets voor het Tafeldiploma, de Grote Rekendag, de juffen- en meestersdag en 
natuurlijk de rapportgesprekken. Genoeg inspirerende activiteiten dus voor 
een paar leuke en leerzame weken. 
 
Projectdag ‘het milieu’ op 8 juni 
Dit jaar hebben we gekozen voor een projectdag met als thema 
‘milieu’. De zorg voor ons milieu is belangrijk want wist u dat: 

• .... 97% van de wetenschappers denkt dat 
klimaatverandering door de mens komt? 

• .... in 2040 de Noordpool misschien ijsvrij is? 
• .... 3/4 deel van het koraalrif wordt bedreigd door klimaatverandering? 
• .... het ongeveer €20 per lamp bespaart als je 's nachts het licht uitzet? 
• .... er elke 2 seconde een bos zo groot als een voetbalveld wordt 

gekapt? 
De leerkrachten houden u via Social Schools op de hoogte van de activiteiten 
in de groepen. 
 
Foto’s voor onze website 
Op onze website vinden (nieuwe) ouders, potentiele collega’s en andere 
belangstellenden alles over het reilen en zeilen op de Vink. Belangrijk dus dat 
de site een goed beeld geeft van de sfeer en het onderwijs op onze school. Op 
dinsdag 22 juni a.s. zal een professionele fotograaf in en om de school foto’s 
maken die op de website geplaatst zullen worden. Vindt u het leuk als uw 
zoon/dochter op de website komt? Dan kunt u ons hiervoor toestemming 
geven via Social Schools. Ga naar ‘Mijn kinderen > Je kind > 
Beeldgebruikvoorkeuren’ en geef uw voorkeuren op. Als u eerder bij ons heeft 
aangegeven dat uw zoon/dochter niet op de foto mag, houden wij hier 
natuurlijk rekening mee. 
 
Woensdag: groente- en fruitdag … 

Het Voedingscentrum raadt aan om dagelijks 
tenminste 250 gram groente (drie flinke 
opscheplepels) en 200 gram fruit (2 stuks) te eten.  
Voldoende groente en fruit levert veel 
gezondheidsvoordelen op. De Vink is een GEZONDE 
SCHOOL. We stimuleren gezond gedrag en dus ook 

gezond eten. Daarom willen we graag dat de kinderen op woensdag een 
gezond tussendoortje meenemen. Op de website van het Voedingscentrum 
vindt u hiervoor allerlei tips. 
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Vakanties schooljaar 2021-2022 
Via deze link (https://www.basisschooldevink.nl/praktische-info/vakanties-en-
vrije-dagen/) vindt u de precieze datums van de vakanties komend schooljaar. 
Op vrijdag 1 oktober 2021 is de eerste studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 
De studiedagen in 2022 worden op een later moment ingepland. 
 
Nieuwe leesmethode uitzoeken 

Onze huidige leesmethode, Estafette, is aan 
vervanging toe. Op dit moment worden er in 
de groepen 3 t/m 8 proeflessen gegeven met 
twee nieuwe methodes: Karakter (van 
uitgeverij Malmberg) en Flits (van uitgeverij 

Noordhoff). Beide methodes besteden aandacht aan technisch lezen maar ook 
leesbevordering en literatuureducatie komen aan bod. Natuurlijk vragen we 
ook aan de kinderen wat hun mening is over deze lessen. 
 
Nationaal Programma Onderwijs: extra geld voor het wegwerken van 
Corona-achterstanden 
Zoals u waarschijnlijk weet heeft het kabinet voor de komende twee jaar vele 
miljarden euro’s beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs. Ook de Vink 
kan rekenen op extra geld. Op dit moment zijn wij bezig met het maken van 
een plan op basis van de onlangs gepubliceerde menukaart met bewezen 
effectieve manieren om achterstanden in te lopen en de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Het bestuur kiest straks, samen met het team en de 
Medezeggenschapsraad, maatregelen die passen in onze school en bij de 
uitdagingen waar we voor staan.  
 
 


