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In deze 5
e

 nieuwsbrief kijken we terug op de afgelopen weken waarin we 

weer veel hebben kunnen doen in onze school. Het lijkt erop dat Corona naar 

de achtergrond verdwijnt. Helaas neemt de situatie in Oekraïne nu een groot 

deel van het nieuws in beslag. Verderop in de nieuwsbrief leest u daar een 

stukje over. 

We blikken ook altijd vooruit naar de komende periode, de laatste periode 

van het schooljaar alweer. Er is nog heel veel te doen en te beleven bij ons op 

school, we kijken daar naar uit! 

Veel leesplezier gewenst! 

 

Terugblik: 

Project Kunst: 

In maart van dit jaar hadden we op school het thema kunst. De 

gehele school werd omgetoverd tot een waar museum. In de 

hal is een kunstwerk gemaakt op basis van de artiest Andy 

Warhol en bij de afsluiting heeft de gehele school op het plein 

tekeningen gemaakt in de stijl van Keith Haring. Het project 

werd afgesloten met een tentoonstelling in de school voor alle 

ouders, broers/zussen, opa’s/oma’s. Heel fijn dat iedereen de 

school weer in kon en zo met eigen 

ogen konden zien hoe geweldig de 

kinderen hadden gewerkt aan de 

kunstwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen op de Vink: 

Donderdag 14 april hebben we het paasfeest gevierd op 

de Vink. ’s Ochtends aten de kinderen met elkaar in de 

klas. De kinderen hadden voor elkaar een feestelijk 

ontbijtje gemaakt. ’s Middags hielden we de paasviering 

in de aula. Ook hier was het weer voor het eerst dat de 

gehele school bij elkaar was. Een mooi moment.  
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Groep 8 Centrale eindtoets 

Afgelopen week hebben de leerlingen van 

groep 8 de eindtoets gemaakt. Ondanks dat 

de adviezen al gegeven zijn, toch een 

spannend moment voor de leerlingen. Drie 

ochtenden in stilte werken aan de taken. Ze 

hebben het geweldig doorstaan. 

Donderdagmiddag is er heerlijk ontspannen 

afgesloten met chips en buitenspelen. 

 

 

Doe en ontdeklessen en talentateliers 

Komende periode gaan de doe en ontdeklessen voor groep 3 en 4 weer van 

start. Deze zijn op dinsdag 10,17 en 24 mei. Er worden creatieve en 

bewegingsactiviteiten aangeboden door gastdocenten.  

Groep 5 t/m 8 heeft 4x op vrijdagmiddag de talentateliers. Verschillende 

onderwerpen komen aan bod en deze lessen worden ook gegeven door 

specialisten en externen.  

 

 

Studiedag: 

Vrijdag 25 maart had het team van de Vink een studiedag. In de ochtend 

werden we meegenomen in het thema ‘Begrijpend lezen’. Er werden nieuwe 

ideeën en strategieën uitgewisseld en hoe we dat integreren in onze lessen. 

De middag bestond uit schoolzaken. De analyse van de opbrengsten uit de 

Cito’s werd besproken. Middels een tijdlijn hebben we gekeken naar het 

verloop binnen het team. De conclusie kon getrokken worden dat er veel 

nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen de afgelopen 5 jaar. Ook hebben we 

een begin gemaakt om te bepalen met welke aanbevelingen uit het rapport 

van bureau Interzin we gaan starten.  

 

Nieuwe dagelijks bestuurder: 

Per 1 april heeft Roelof Huisman afscheid genomen als 

dagelijks bestuurder van de Vink. Wij hebben hem in 

de laatste vergadering hartelijk bedankt voor al zijn 

inzet voor SKOON en de Vink. 

Gelukkig is de sollicitatiecommissie erin geslaagd om 

een nieuwe dagelijks bestuurder te werven. Erik Siebel 

heeft deze taak per 1 april op zich genomen. We zijn 

daar erg blij mee omdat hij niet alleen kennis en 

ervaring heeft opgedaan in het toezichthoudend bestuur, maar hij de Vink en 

het team ook goed kent als (oud-) ouder. 

Voor het team en voor jullie als ouders is hij dus een bekend gezicht binnen 

de Vink. 

Wij heten hem daarom hartelijk welkom als dagelijks bestuurder van de Vink 

en wensen hem veel werkplezier in de komende periode. 
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Afscheid juf Maaike:  

Aan het einde van het schooljaar gaan we afscheid nemen van juf Maaike 

Alkemade. Na 21 jaar bij ons op de Vink te hebben gewerkt, gaat zij een 

andere uitdaging aan. We begrijpen haar beslissing, maar vinden het 

natuurlijk erg jammer dat ze weggaat. 

Juf Maaike zegt: “Er komt een moment in je leven dat je verder gaat kijken 

om je te ontwikkelen als mens en als leerkracht. Dat moment is nu gekomen 

voor mij. Ik ga met een goed gevoel weg bij deze fijne, mooie school. En een 

vertrek biedt ook weer ruimte en kansen voor de school”. 

Na de meivakantie zal Maaike op woensdag al lesgeven bij haar nieuwe 

school. Juf Meine zal dan alleen voor de groep staan. Op maandag en 

dinsdag is juf Maaike er gewoon nog tot de zomervakantie. 

Aan het einde van het schooljaar staan we nog uitgebreid stil bij het afscheid 

van juf Maaike. 

 

Het vertrek van juf Maaike is van invloed op de bezetting voor de groepen 

voor komend schooljaar. We zitten daardoor met een vacature. Mocht u in uw 

netwerk een leerkracht kennen, hierbij de link naar de vacature.  

Vacature 

leerkracht.pdf
 

 

 

Opvang Oekraïense kinderen: 

De situatie in Oekraïne is zorgelijk. Veel mensen vluchten het land uit, naar 

een veilige plek elders in Europa. Er komen ook vluchtelingen naar Nederland 

en dus ook naar Voorschoten. De directeuren van alle scholen hebben de 

handen ineens geslagen om samen met de gemeente het 

stuk onderwijs te verzorgen voor deze kinderen. Want alle 

kinderen hebben recht op onderwijs. Op dit moment is er 

een ‘noodklas’ opgericht in de Fortgensschool. Twee 

Oekraïense leerkrachten geven les aan een kleine klasje. Het 

aantal kinderen zal gauw uitgebreid gaan worden en 

hiervoor zijn de gemeente en directeuren in overleg en op 

zoek naar een geschikte locatie.  

De Vink heeft aangegeven op alle manieren te ondersteunen 

hierin. Dit kan in meubilair, boeken, laptops. Komende periode zal er wellicht 

ook een beroep worden gedaan op ouders van onze school voor hulp. Hoe en 

wat, daarover later meer. 
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Vooruitblikken 

 

Sportweek 13 t/m 17 juni: 

De vakgroep bewegingsonderwijs heeft zich de afgelopen 

tijd weer kunnen uitleven in het organiseren van 

verschillende sporttoernooien. De Koningsspelen van 

afgelopen vrijdag is een mooi voorbeeld hiervan. Door heel 

Voorschoten hebben de leerkrachten bewegingsonderwijs 

clinics geregeld voor alle kinderen van groep 5 t/m 8. 

Na de meivakantie zullen de voetbaltoernooien plaatsvinden 

voor groep 5 t/m 8. (zie kalender). 

De afgelaste toernooien van dit jaar zullen worden ingehaald in een 

sportweek, van 13 t/m 17 juni.  

U ontvangt t.z.t. meer specifieke informatie over via de groepsleerkracht. 

 

 

Kamp groep 8, groep 1 t/m 4 vrij 

Groep 8 gaat van woensdag 22 juni t/m vrijdag 24 juni op kamp. De 

kinderen van groep 1 t/m 4 zijn die 3 dagen vrij van school.   

 

 

 

 

 

 

Zoals u leest, een bomvolle agenda met leuke activiteiten.  

 

 

 

Agenda  

Donderdag 12 mei Schoolreis 

Woensdag 18 mei Groep 3 naar Naturalis 

Woensdagmiddag 18 mei Schoolvoetbaltoernooi groep 7-8 

Vrijdag 20 mei Maandsluiting groep 6 

Woensdagmiddag 25 mei Voetbaltoernooi groep 5-6 

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei Hemelvaart (leerlingen vrij) 

31 mei t/m 3 juni Avondvierdaagse 

Woensdag 1 juni Juffen en Meestersdag 

Maandag 6 juni Pinksteren (leerlingen vrij) 

Maandag 13 juni Lijnbaltoernooi groep 8 

Dinsdag 14 juni Lijnbaltoernooi groep 7 

Vrijdag 17 juni Spelletjes sportdag groep 5-6 

Woensdag 22 juni t/m vrijdag 24 

juni 

Kamp groep 8 

Woensdag 22 juni t/m vrijdag 24 

juni 

Leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 

Donderdag 29 juni Wenochtend  

Woensdag 2 juli  Rapport mee 

Vrijdagmiddag 8 juli t/m zondag 21 

augustus 

Zomervakantie 
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Schoolreis: 

Donderdag 12 mei gaat onze school op schoolreisje. Fijn dat ook dit weer 

kan. De OR heeft hard gewerkt om alles op tijd voor elkaar te krijgen. Hieruit 

blijkt maar weer eens hoe belangrijk en waardevol de ouders zijn voor de 

Vink. 

De kleutergroepen gaan naar het Linneaushof. Groep 3 t/m 8 gaan naar 

Drievliet. Verdere informatie volgt via de groepsleerkrachten. 

 

Aansluitend op het bovenstaande, hieronder de brief van onze minister van 

onderwijs.  

Brief vrijwillige 

ouderbijdrage.pdf
 

 

Flyer: 

 

ZVL1886 

 

flyer_zvl_kennismak

ing_mei2022.jpeg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team de Vink 

 


