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ECHT HOLLANDS…HOLLEN OF STILSTAAN 

Zó ben je nog op zoek naar tóch maar een warme trui 

en zó vallen de mussen van het dak. Het voelde deze 

week plotseling alsof de zomer al ruim was begonnen. Dit 

heerlijke mooie weer maakt dat veel kinderen op teenslippers naar school komen. 

Begrijpelijk, maar vaak niet verstandig. Tijdens het spelen gebeuren op zulke mooie 

dagen veel ongelukjes die te wijten zijn aan teenslippers. Onze tip: sandaaltjes of 

(zomer) schoentjes. Vooral voor de jonge kinderen. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF OP 18 MEI: ENKELE TIPS 

Op vrijdag 18 mei komt de schoolfotograaf langs (Fotostudio 

Veefkind). De fotograaf heeft de volgende tips, die wij graag 

aan u doorgeven: 

“Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de kinderen bij regenachtig 

weer niet met natte haren op school aankomen? Ons advies: 

GEEN witte kleding. Ik zal er alles aan doen uw kind(eren) zo 

natuurlijk mogelijk op de foto te zetten.” 

 

MAANDSLUITING GROEP 3 

Groep 3 voerde deze week de maandsluiting op. Tijdens het stuk werd de verjaardag 

van koning Krullenbol gevierd. De koning en de koningin wilden graag een 

voorstelling geven maar dit lukte niet. Daarom nodigden zij het volk uit om hun 

talenten te laten zien. De kinderen van groep 3 kropen in de rol van het volk. Ze 

lieten hun talenten zien. Zo werd er gedanst, gegoocheld en voorgelezen. Ook 

werden er moppen verteld en er werd muziek gemaakt op de boomwhackers. 

De vertellers (Rein en Farah) hebben de voorstelling aan elkaar gepraat en koning 

Chris en koningin Paulina hebben een mooie voorstelling gekregen!  

Het publiek heeft genoten, en de juffen ook! Wat straalden de kinderen van groep 3 

op het podium zeg! Knap gedaan allemaal! 
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AVONDVIERDAAGSE 

Komende week gaat de Avondvierdaagse informatiebrief (met 

inschrijfformulier) mee met de kinderen. Hier alvast een aantal 

belangrijke punten:  

 Inschrijven kan t/m vrijdag 18 mei (5, 10, 15 km) 

 Kosten voor meelopen in groepsverband: €4 (bij inschrijving voldoen) 

 Kinderen van gr. 4-8 worden in groepjes ingedeeld, u loopt als ouder minstens 

één avond mee. 

 Voor gr. 1-3 geldt: kinderen worden bij de 5 km elke avond begeleid door 

eigen ouder/verzorger (Let op: Deze begeleidingsplicht geldt ook voor 

kinderen uit groep 4 die de 10 km willen lopen). 

 De 15 km is alleen voor kinderen van groep 7 en 8. Begeleiding is daarvoor 

geregeld, maar u bent natuurlijk welkom om als ouder een keer mee te lopen. 

 

NIEUWS UIT DE MR 

Bij het schrijven van dit bericht hebben er al weer 2 MR vergaderingen 

plaatsgevonden in 2018. Het jaar is begonnen met het bespreken 

van de begroting voor 2018 van de Vink. Ook hebben we 

gesproken over het pestprotocol, privacyregels voor de school, het 

vakantierooster voor het nieuwe schooljaar en het 

ondersteuningsplan van de Vink. Dit schooljaar vergadert de MR nog 

op 23 mei en op 4 juli. Voor meer informatie over de MR, voor vragen of 

opmerkingen kunt u altijd terecht bij de leden van de raad. De MR bestaat uit ouders 

Michiel Sorber (voorzitter), Nanda Koerts (notulist) en Albert Deuzeman, en uit 

leerkrachten Martine van Nieuwkoop (groep 4, secretaris), Linda Kortekaas (groep 

1/2b, penningmeester) en Annelotte van Berkel (groep 1/2a).  

 

VERKEERSSITUATIE 

Fijn, we kunnen u melden dat de verkeerssituatie bij de 

oversteekplaats met de verkeerslichten binnenkort wordt verbeterd. 

Onderdeel van de verbetering is onder andere dat het zebrapad wordt 

doorgetrokken over het fietspad. Zo wordt het gelukkig een stuk 

veiliger. 

 

GROEP 8 GAAT OP KAMP: kleutergroepen vrij! 

Nog even een geheugensteuntje: Op maandag 14, dinsdag 15 en 

woensdag 16 mei gaat groep 8 op kamp. Dit betekent dat de 

kinderen van de groepen 1/2 vrij zijn. De leerkrachten van deze 

groepen vervangen de leerkrachten die meegaan als begeleiding. 
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KULT4KIDS: SOUKAINA IN DE PRIJZEN! 

Kult4Kids is een jaarlijkse activiteit van de Voorschotense 

Kunstkring (VKK). Groep 7 leerlingen van Voorschotense 

basisscholen maken kennis met het werk van kunstenaars uit 

Voorschoten en omstreken. In september 2018 vindt Kult4Kids 

weer plaats. 

Dit bericht komt van de site van de Voorschotense 

Kunstkring: “De deelnemers aan Kult4Kids hebben eind 

2017 weer hun uiterste best gedaan, dit keer tijdens de 

jubileumexposities van de VKK. Als echte speurders konden 

ze uitvergrote details koppelen aan de juiste kunstwerken 

van de VKK-oprichters. Na die zoektocht volgde de opdracht om een zelfportret te 

tekenen. De VKK vindt de 'selfie' van Soukaina van Basisschool De Vink het meest 

originele en bijzondere zelfportret. Proficiat Soukaina!”  

Ook van ons: Gefeliciteerd! 
 

KINDERBOEKENNIEUWS: Leestip voor groep 7 en 8  

De achtstegroepers hebben net de eindtoets achter de rug, de zevendegroepers 

hebben het theoretische gedeelte van het verkeersexamen achter 

de rug en beginnen bijna aan de entreetoets. Tijd om eens lekker 

te ontspannen. En omdat het gisteren ook de Landelijke dag tegen 

pesten was, hebben we daar een passend boek bij gezocht.  

We geven deze leestip: Woordnerd van Susin Nielsen.  

Het verhaal: De moeder van Ambrose (12) heeft hem van school 

gehaald, want hij wordt erg gepest. Omdat hij erg eenzaam is, sluit 

Ambrose vriendschap met een ex-gedetineerde, met wie hij naar 

een Scrabbleclub gaat. De complicaties stapelen zich op en leiden 

tot heel spannende toestanden. De filosofische en onbedoeld humoristische reacties 

van Ambrose maken dit verhaal tot een pageturner.  

 

TOT SLOT… 

…wensen we u een fijn weekend. Volgende week vier dagen school. Donderdagmiddag 

houden we onze eigen Koningspelen met een fijne spelletjesmiddag…en daarna: even 

lekker twee weekjes meivakantie. We wensen u alvast een heel fijne tijd. 

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Vink  

 

 

Alvast fijne 
vakantie! 


