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MAANDBRIEF JULI 2021 
 
Het zit d’r op!! 

Het was een bewogen jaar. De wereld was (en is) anders 
dan voorheen. Het leren van de kinderen kon tijdens de 
sluiting van de school deze winter gelukkig doorgaan 
dankzij de hulp en ondersteuning van u als ouder(s) en 
verzorger(s). Wij (en zij) zijn u hier dankbaar voor.  
Andere dingen bleven als vanouds; samen spelen en 

plezier maken, voorlezen, sterren halen voor het tafeldiploma, gesprekken 
met ouders én kinderen, de Kangoeroewedstrijd, studiedagen en 
schoolontwikkeling. Dit jaar sluiten we dan ook met een positief gevoel af én 
met (in deze nieuwsbrief) een kort overzicht van bijzondere momenten uit 
schooljaar 2020-2021.  
 
Het team van de Vink wenst u veel leesplezier en een heel fijne vakantie. We 
zien de kinderen graag op maandag 30 augustus gezond en uitgerust weer op 
school. Aan het einde van deze nieuwsbrief vindt u nog wat praktische 
informatie over het nieuwe schooljaar.  
 

OVERZICHT SCHOOLJAAR 2020-2021 
 
Lustrumweek 
In het begin van het schooljaar vierden we het 25-jarig bestaan 
van onze mooie school. Er waren workshops in alle groepen 
zoals kleuterdans, filmwondengrime, verf maken, virtual 
reality en 3D-printen. Ook werden groepsspellen gespeeld 
(‘levend stratego’, ‘vinkenjacht’ en ‘wie is de mol?’) en voor de 
kleuters was er poppenkast. De lustrumweek sloten we af met 
een spetterende goochelshow en springkussens. 
 
Kinderboekenweek 

Omdat lezen leuk én belangrijk is, besteedden we op de 
Vink ook dit jaar weer veel aandacht aan de 
kinderboekenweek. Er werd veel voorgelezen en in het 
kader van het thema ‘En toen?’ zagen de kinderen hun 
meesters en juffen in andere tijden. Van de ouderraad 
hebben wij geld gekregen om nieuwe boeken aan te 
schaffen. De kleutergroepen hebben nieuwe 
prentenboeken gekregen. Groep 3 heeft nieuwe AVI-start 
boekjes gekregen. Voor de bibliotheek boven hebben we 

nieuwe A-, B- en C-boeken aangeschaft. Bedankt Ouderraad en voor de 
kinderen: veel leesplezier! 
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Masked voorlezer 
Velen van u hebben (samen met de kinderen) 
genoten van de spannende voorleeswedstrijd tussen 
de leerkrachten. Wie was toch Willy Wasbeer? En 
welke juf of meester zat er verstopt onder het pak 
van Witte Raaf? De winnaar weet u waarschijnlijk nog 
wel: Rainbow Granny; onze eigen ….. juf Dineke!! 
 
Projectdag Milieu 

Deze dag stond in het teken van de zorg voor de natuur, ons 
klimaat en duurzaamheid. Het Technolab verzorgde een aantal 
workshops; voor groep 1/2 was er ‘Groene wereld’, groep 3 en 
4 onderzochten stoepplantjes in de omgeving van de school, 
groep 5 en 6 gingen aan de slag met recycling en hergebruik 
tijdens de workshop ‘Van oud naar goud’ en groep 7 en 8 

ontdekten meer over duurzame energie in de workshop ‘Groen geeft energie’. 
Ook de reken-, taal- en spellinglessen van die dag stonden in het teken van 
het thema ‘milieu’. 
 
Afscheid nemen. …. 
Na 23 jaar verlaat onze directeur, juf Anne, de 
Vink. Haar afscheid is niet onopgemerkt 
voorbijgegaan: de Vink werd omgetoverd in een 
heus circus en iedereen deed mee!! De gezellige 
dag werd afgesloten met een ijsje. Bedankt juf 
Anne voor deze leuke dag en alles wat je voor de 
Vink hebt gedaan!! 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE SCHOOLJAAR 2021-2022 
 
Aanpassing studiedagen 
In de vorige nieuwsbrief stond 1 oktober 2021 als studiedag gepland. In 
verband met de viering van 3 oktober hebben we deze dag moeten 
verplaatsen. De studiedagen voor komend schooljaar zijn: maandag 25 
oktober en vrijdag 25 maart 2022.   
 
Vervangende leerkracht groep 4 gevonden 
Juf Veerle geniet de komende maanden van haar ouderschapsverlof en komt 
begin december 2021 weer terug op de Vink. Tot die tijd zal Yaël Slingerland 
naast juf Prita in groep 4 staan. Haar werkdagen zijn woensdag, donderdag en 
vrijdag. 
 
Nieuwe naam voor- en naschoolse opvangorganisaties 
De kinderopvangorganisaties Smallsteps en Partou gaan samen verder 
onder de naam Partou kinderopvang. De locaties in de Nutsbasisschool 
(BSO Kasteel) en de sport-BSO bij de hockeyvelden hebben op alle dagen 
nog plek voor nieuwe kinderen. Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website van BSO Toppers of BSO Kasteel. U kunt ook contact opnemen met de 
locatiemanager Angelique van der Geest (06-31667457). 


