MAANDBRIEF SEPTEMBER 2020
Welkom terug!
Het was fijn om de kinderen weer te kunnen begroeten in het nieuwe
schooljaar. Voor sommigen was het even spannend: een nieuwe juf of
meester en een nieuw lokaal. Maar tegelijkertijd ook leuk: oude vriendjes en
vriendinnetjes terugzien.
In deze maandbrief informeren wij u over de eerste schoolweek en de
geplande activiteiten tot de herfstvakantie. Vanwege Corona ziet de
organisatie er soms iets anders uit dan u gewend bent. In deze brief stellen
onze nieuwe collega’s zich aan u voor én we vragen uw aandacht voor twee
belangrijke administratieve zaken: uw toestemming voor het gebruiken van
foto’s en video’s van uw kind(eren) en uw actuele adresgegevens.
Gouden weken en PBS
Een goed begin is het halve werk! Het proces van
groepsvorming begint na de zomervakantie weer helemaal
opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de
regels. In de eerste schoolweken besteden we hier veel aandacht aan. Door
het organiseren van leuke en leerzame activiteiten ontstaat een positieve
groep en een prettig werkklimaat. Daar hebben we de rest van het schooljaar
plezier van. De leerlingen maken ook groepsafspraken met elkaar. De PBSwaarden RESPECT, VERANTWOORDELIJKHEID en VEILIGHEID zijn hierbij
leidend. In het begin van het schooljaar herhalen we ook de PBS-lessen. PBS
legt de nadruk op het aanleren van gedragsverwachtingen en het belonen
van goed gedrag. In alle groepen zijn de eerste bandjes alweer verdiend!
Extra informatie over ventilatie in de school
Onze school heeft een warmte-/koelsysteem en een ventilatiesysteem waarbij
er geen sprake is van recirculatie. Het gebouw heeft een ventilatiesysteem
waar de luchtstromen (verse en gebruikte lucht) 100% gescheiden zijn. De
verse lucht wordt via de ventilatiekanalen rechtstreeks van buiten in geblazen
(in de winter voorverwarmd) en hierbij niet fysiek gemengd met de
afgevoerde lucht. Daarnaast worden de lokalen extra gelucht door de ramen
en deuren tegen elkaar open te zetten als de klas naar gym is, buiten is of
pauze heeft.
Activiteiten tot de herfstvakantie
Luizencontrole
Er is voorlopig geen ‘luizenpluis’ op school. Wij vragen daarom uw kind zelf
regelmatig te controleren op hoofdluis. Wanneer u hoofdluis bij uw kind
constateert, moet u de leerkracht(en) hiervan op de hoogte brengen.
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Lustrumweek
HOERA!! De Vink bestaat 25 jaar en dat moet gevierd
worden. De lustrumcommissie heeft in de week van 14
t/m 18 september voor de leerlingen een aantal leuke
activiteiten georganiseerd: er zijn workshops, spelletjes,
traktaties en nog veel meer. Het volledige programma
wordt deze week via Social Schools bekend gemaakt. Heel graag hadden we
dit lustrum ook met alle ouders en verzorgers en oud-leerlingen gevierd
maar helaas…. dit blijkt in verband met Corona niet te organiseren.
Informatieavonden
De informatieavonden op school gaan dit jaar niet door. U ontvangt wel een
uitgebreide informatiebrief. En er is de mogelijkheid om met de leerkracht
van uw kind(eren) te chatten via Social Schools als u naar aanleiding van deze
informatie vragen heeft. U wordt hierover door de leerkracht(en) verder
geïnformeerd.
Cito-toetsen
Zoals al eerder aan u is gemeld, maken de leerlingen van groep 4 t/m 8 in de
4e schoolweek de Cito-toetsen van eind vorig schooljaar. De uitkomsten van
deze toetsen zal worden besproken tijdens de verwachtingsgesprekken.
Kennismakings- en verwachtingsgesprekken
De kennismakings- en verwachtingsgesprekken gaan door. Wij bieden
ouders/verzorgers in verband met Corona de keuze om deze op school te
voeren (natuurlijk coronaproof) of via videobellen. We zullen u zo snel
mogelijk informeren over hoe we dit gaan organiseren.
Maandsluitingen
De maandsluitingen zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod
op de Vink. De kinderen leren zichzelf presenteren, zingen en dansen. Deze
gaan dit schooljaar dan ook gewoon door. Nu het voorlopig niet mogelijk is
om u als ouder ‘live’ te laten genieten van de voorstelling, zorgen wij voor
een video-opname.
Onze nieuwe collega’s stellen zich voor
Ik ben Maaike Vernooij en werk sinds dit schooljaar als
intern begeleider op De Vink. Ik ben verantwoordelijk voor
de leerlingenzorg en denk met de leerkracht mee bij
hulpvragen over kinderen. Inmiddels werk ik al 15 jaar met
veel plezier in het onderwijs. Zo heb ik o.a. als leerkracht
bij basisschool De Arcade, PI de Brug (SO) en het Leo
Kannercollege (VSO) gewerkt. Daarnaast ben ik bij de
Ambulante Educatieve Dienst ambulant begeleider geweest van Cluster IVleerlingen in het reguliere onderwijs. Ik heb veel zin om er samen met
collega’s, leerlingen en ouders een mooi schooljaar van te maken. Mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Ik ben bereikbaar via het
mailadres m.vernooij@basisschooldevink.nl.

2

Mijn naam is Aleid Schipper en sinds dit schooljaar officieel juf op de Vink.
Ik zeg ‘officieel’ omdat ik hier al twee keer eerder ben geweest. Vijf jaar
geleden was ik stagiair in groep 3 bij Juf Heleen en Juf Maaike
en anderhalf jaar geleden ben ik de vervangster van Juf
Nathalie geweest in groep 7. Dit jaar begin ik als de fulltime
vervangster van Meester Job in groep 8, maar daarna blijf ik in
groep 1/2A op de donderdagen en vrijdagen. Ik heb hiervoor
2,5 jaar lesgegeven in Leiderdorp in verschillende klassen in
de onder- en bovenbouw. Ik ben geboren en getogen in
Voorschoten en zat vroeger op De Regenboog. Voordat ik juf
werd heb ik in de horeca gewerkt, maar besloot ik dat ik
lesgeven veel leuker vond. Ik vind dat nog steeds en sta hierdoor elke dag
met veel plezier voor de klas.
Ik ben Meine Paardenkooper en ik ben 22 jaar oud. Ik ben
afgestudeerd aan de HALO en sinds het nieuwe schooljaar
ben ik werkzaam op de Vink. Niet als gymdocente, maar als
stagiair bij meester Erik in groep 6. Ik ben aangenomen als
zij-instromer en ik ga in twee jaar mijn PABO-diploma
behalen! Ik ben een enthousiaste juf die dol is op kinderen.
Hiernaast hou ik ook heel veel van sporten, de natuur en ben
ik een onwijze dierenliefhebber. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal beter te
leren kennen!
Administratieve zaken
1) Het is voor ons belangrijk dat we u in noodgevallen altijd snel kunnen
bereiken. Wilt u daarom wijzigingen in uw adres, telefoonnummer of emailadres zo snel mogelijk aan de leerkracht(en) doorgeven?
2) Om foto's en filmpjes van uw kind(eren) te kunnen gebruiken, hebben
wij uw toestemming nodig. Wij vragen u daarom om uw voorkeuren
voor het plaatsen van beeldmateriaal via Social Schools aan ons door te
geven. In bijgaande brief staat hoe u dat eenvoudig kunt doen.
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