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MAANDBRIEF JULI 2020 
 
 
Terugblik op schooljaar 2019-2020 
We zijn het erover eens: het was een bijzonder jaar. Door de 
Coronapandemie zag ons leven, en ook het onderwijs op de Vink, er de 
afgelopen maanden anders uit. Een turbulente tijd, waarin veel is gevraagd 
van uw en ons aanpassingsvermogen. En zeker ook dat van de kinderen. 
Gelukkig konden we vanaf 8 juni alle leerlingen weer ‘gewoon’ ontmoeten op 
school en het jaar goed afsluiten. 
 
In deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar blikken we traditioneel terug 
op alles wat we met elkaar hebben meegemaakt. En dit jaar is het misschien 
wel extra belangrijk om alle fijne, leerzame en leuke dingen die zijn gebeurd 
weer even op te halen. 
 
Veel leesplezier!! 
 
September  
Het schoolreisje ging dit jaar naar Duinrell. Na een gezellige dag was het 
weer naar Voorschoten terugkomen even een uitdaging. Maar dankzij de 
inzet van tientallen flexibele ouders loste ook dat probleem zich op. Een 
uitstapje om nooit te vergeten ;-) 
 
Oktober  
Tijdens de Kinderboekenweek, met het thema ‘Reis mee!’ werd (ook weer 
traditioneel) jong voorgelezen door oud. Voor de kleuters en groep 3 en 4 
was er de toneelvoorstelling ‘de Boekenbus’, uitgevoerd door juf Marion, juf 
Annelotte en juf Charlotte. 

 
Ook was het weer Tijd voor TALENT! In de leerateliers 
konden de kinderen van groep 5 t/m 8 aan de slag met 
een zelfgekozen onderwerp. Er werd gekookt, 
getimmerd, getekend, muziek gemaakt, er werden 
verhalen bedacht en een groepje kinderen ging creatief 
aan het werk met het milieu. 
 

De kinderen van groep 3 en 4 gingen tijdens de ‘doe- en ontdeklessen’ 
lekkere hapjes maken, Beebots programmeren, lekker 
bewegen en gezelschapsspelletjes spelen. 
 
November  
20 november was de Internationale Dag voor de Rechten van 
het Kind. Medewerkers van Unicef legden aan groep 6, 7 en 
8 uit welke rechten kinderen hebben. Ook kinderarbeid en 
wat wij zelf aan het bestrijden ervan kunnen doen, kwam ter 
sprake. 
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Na hard te hebben geoefend met de deeltafels en de tafels van 
vermenigvuldiging, hebben veel kinderen deze maand weer een STER 
verdiend voor hun tafeldiploma. 

 
December 
Traditioneel een reuze gezellige maand. Het Sinterklaasfeest 
werd dit jaar opgevrolijkt door de Pietenband en iedereen 
zong enthousiast mee. Indrukwekkend waren ook weer de 
Kerstdiners in alle groepen: heerlijke gerechten, mooie 
verhalen en voor ouders en verzorgers een knusse 
bijeenkomst in de aula met glühwein, soep en lekkere 
hapjes. 

 
Januari 
In de onderbouw kwamen ook dit jaar weer veel ouders/verzorgers, opa’s, 
oma’s, tantes en ooms gezellig voorlezen tijdens de 
Nationale Voorleesdagen. 
 
Februari 
Wat een geweldig verkleedfeest was het weer, tijdens 
de Carnavalsviering op de Vink. Leeuwen, bijtjes, 
geraamtes, prinsessen, robots en ridders, ze waren er 
allemaal!! 
 
Maart 
Het schoolproject 'Uitvindingen' stond in het teken van 
onderzoekend en ontdekkend leren. Samen met Technolab werden 
bijzondere praktische en minder praktische uitvindingen gedaan. Helaas kon 
de tentoonstelling niet doorgaan omdat op zondag 15 maart werd besloten 
dat alle basisscholen moesten sluiten.  
 

Natuurlijk moest het leren doorgaan en binnen 3 
dagen waren alle leerlingen voorzien van boeken en 
schriften, inlogcodes, wachtwoorden en 
dagplanningen. Het ‘onderwijs op afstand’ kon 
beginnen. Juffen en meesters kropen in de rol van 
acteur en ouders en verzorgers werden van de ene 
op de andere dag assistent-leerkracht. Wat is er door 
de leerlingen hard gewerkt en wat een enorme 
inspanning leverden ouders en verzorgers om hen 
hierbij te ondersteunen.  
Na een paar eenzame weken konden we gelukkig 
weer samen 'virtueel' in de klas zitten via Google 
MEET.  
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April 
Ook de maand april brachten we veelal thuis door. Naast de leervakken, 
zaten er ook veel 'leuke' activiteiten in de dagplanningen: 
teken- en knutselopdrachten, filmpjes, puzzels, raadsels, 
muziek en toneel. Door het onderwijs op afstand werden 
werd een groot beroep gedaan op vaardigheden als 
zelfstandigheid, doorzetten als het even niet lukt maar ook 
computervaardigheden en plannen en organiseren. 
 
De Centrale Eindtoets ging niet door maar de 
Koningsspelen gelukkig wel: thuis én op straat werd er flink 
gespeeld en gesport! De vele leuke filmpjes en foto’s 
getuigden hiervan. 
 
Mei 
Gelukkig konden we op 11 mei weer naar school. In de eerste dagen is er in 
de groepen veel gesproken over hoe de tijd thuis is beleefd en wat er leuk en 
soms ook lastig was. Leerkrachten en leerlingen keken (tevreden!!) samen 
naar het schoolwerk dat was gedaan. 
 
Juni 
Maar liefst 42 kinderen deden mee aan de (uitgestelde) Kangoeroewedstrijd. 
Er zaten pittige puzzels bij!! Voor iedereen was er een certificaat en de 
kinderen met de meeste goede antwoorden van hun klas kregen ook nog een 
klein cadeautje. Van harte gefeliciteerd Lisa (8), Ninthe S. (7), Emma (6), 
Wiebe (5), Maïte (4) en Dennis (3).  

 
De temperaturen liepen eind juni hoog op dus ….. 
verkoeling was hard nodig. Wat een waterpret! U 
heeft de foto’s vast met een brede glimlach bekeken. 
 
Als voorbereiding op groep 3, hebben de groep 2-ers 
een aantal woensdagochtenden onder leiding van 
één van de kleuterleerkrachten kennisgemaakt met 

elkaar. Er werd gekletst, gespeeld en natuurlijk ook echt gewerkt. 
 
Juli 
Groep 8 ging dit jaar ‘slapen op school’. Nou ja slapen ….. daar kwam weinig 
van. Er is wel veel gelachen daarentegen ;-) 
 
De eindgesprekken voerden we via Google MEET. Wat fijn om velen van u 
toch nog even te kunnen zien en spreken over uw kind(eren). De meester- en 
juffendag werd gevierd met allerlei spelletjes, filmpjes en natuurlijk veel 
lekkers te eten en te drinken. Bedankt voor alle leuke en lekkere attenties! 
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De musical ‘Gewoon SUPER’ kon gelukkig doorgaan en is 
op dinsdagavond opgevoerd voor medewerkers van de 
Vink. De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 
8 konden via een ‘livestream’ thuis meekijken en 
gelukkig later op het plein nog even persoonlijk afscheid 
nemen van elkaar. 
 
Na 19 jaar hebben we ook afscheid genomen van onze 

intern begeleider Simone Vink. Zij was op onze school hét aanspreekpunt 
voor leerlingen, leerkrachten en ouders als het ging om extra ondersteuning 
en talentontwikkeling. Daarnaast gaf Simone, samen met de directeur, op 
inspirerende wijze leiding aan ons team. We zullen haar vernieuwingsdrang, 
collegialiteit, humor en tomeloze energie enorm missen. Het ga je goed, 
Simoon! 
 
En nu … 
Het zit erop. Bedankt, lieve ouders en verzorgers en kinderen 
voor een bijzonder maar ook gezellig en leerzaam schooljaar. 
Wij wensen u een hele fijne vakantie en tot maandag 31 
augustus! 
 
Team van de Vink 


