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MAANDBRIEF DECEMBER 2019 

 

Ons vignet Gezonde school is verlengd tot 2022!!! 

Al een paar jaar is de Vink in het bezit van het themacertificaat ‘Welbevinden’ 

dat hoort bij het vignet Gezonde School. Met dit vignet laten wij zien dat 

onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 

deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor 

actieve en gezonde leerlingen, een veilige 

schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we 

aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling 

van onze leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat het 

allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere 

schoolprestaties en minder schooluitval. In 2020 vragen wij ook het 

certificaat ‘Relaties en seksualiteit’ aan. 

 

Sinterklaas op de Vink 

Er is in alle groepen al veel gepraat, gewerkt en geknutseld rondom het 

thema Sinterklaas. En natuurlijk bezoekt de Sint ook dit jaar weer onze 

school. Op donderdag 5 december ontvangen wij hem én zijn Pieten op het 

bovenbouwplein. De deuren gaan om tien voor half negen open. Groep 

1/2, 3 en 4 gaan dan naar hun eigen klas. Zij worden daar opgehaald door de 

leerlingen van de hogere groepen. U bent natuurlijk ook van harte welkom. 

De kinderen zijn op die dag om kwart over twaalf uit. 

 

Burgerschapsonderwijs 

Op de Vink brengen wij onze leerlingen (jonge burgers) de basiskennis, 

vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen 

spelen in hun eigen leefomgeving en in de samenleving. De leerlingen maken 

op school daarom kennis met begrippen als democratie, grond- en 

mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, gelijkwaardigheid 

en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. 

Burgerschap vraagt om reflectie op het eigen 

handelen, een respectvolle houding en een bijdrage 

aan de zorg van je omgeving. Eén van de manieren 

waarop we aandacht besteden aan 

burgerschapsvorming is het organiseren van gastlessen. Afgelopen maand 

was het de beurt aan Unicef. Enkele voorlichters kwamen in de groepen 6, 7 

en 8 vertellen over kinderrechten en kinderarbeid.  
 

In gesprek met de directie 

Op dinsdag 14 januari 2020 nodigt de directie alle ouders/verzorgers uit om 

een kop koffie of thee te komen drinken in de aula van de Vink. Vanaf kwart 

voor negen bent u van harte welkom. U heeft onder het genot van een 

drankje de gelegenheid om in gesprek te gaan met elkaar én met de directie 

van de school over allerlei onderwerpen die u bezighouden. Er zullen ook 

medewerkers van ‘Voorschoten voor Elkaar’ aanwezig zijn, waaronder onze 

schoolmaatschappelijk werker, Jolyn Ouwehand. Noteert u deze datum alvast 

in uw agenda? 
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Wat kan schoolmaatschappelijk werk voor u betekenen? 

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is gespecialiseerd in de combinatie 

van (jeugd)hulpverlening en onderwijs. SMW houdt zich bezig met de 

voorwaarden die nodig zijn om een kind optimaal te laten leren op school. 

De schoolmaatschappelijk werker biedt zelf ondersteuning en weet ook wat 

de mogelijkheden van andere organisaties zijn: binnen de school, in de buurt 

of daarbuiten. Hij of zij kan in een vroeg stadium al met ouders en school 

meedenken over wat een kind nodig heeft. 

 

Een paar voorbeelden van wat schoolmaatschappelijk werk kan bieden: 

 Kortdurende hulp aan ouders bij opvoedingsvragen; 

 kortdurende hulp aan kinderen ie tegen moeilijkheden aanlopen (zoals 

rouw, faalangst, echtscheiding of weinig weerbaarheid); 

 verhelderen van de oorzaak van het leerprobleem op school, samen 

met het kind, ouders en/of de leerkracht; 

 begeleiden van kind en ouders naar gespecialiseerde hulpverlening. 

 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u iedere werkdag bellen naar 071- 

5619001. U kunt ook via de intern begeleider van de school contact leggen. 

Uiteraard worden uw vragen vertrouwelijk behandeld. 

 

Verslag van de studiemiddag 

‘Je bent nooit te oud om te leren’. Deze gevleugelde uitspraak is natuurlijk 

ook van toepassing op de leerkrachten van de Vink. Tijdens de studiemiddag 

hebben we kennis en ervaringen uitgewisseld én handvatten gekregen voor: 

 Het aannemen van een meer onderzoekende houding bij 

gedragsproblemen; 

 het vergroten van de leermotivatie bij kinderen en 

 het stimuleren van zelfsturing van kinderen. 

De (inspirerende) middag stond onder leiding van Simone van Dijk, 

trainer/coach/docent en auteur van het boek ‘Meester in de klas’. 

 

Alvast een tip voor de Kerstvakantie … 

Met het hele gezin het ultieme kerstgevoel beleven? Dat kan! Theaterduo 

SIEBEL&ATEN neemt je, aan de hand van Charles Dickens’ wereldberoemde 

verhaal, mee op een reis vol fantasie. De oude, gierige en 

gemene handelaar Scrooge viert geen Kerstmis. Hij noemt 

Kerst onzin, of nee... kolder noemt hij het... of nonsens... 

of was het nou lariekoek? Nou ja, hoe dan ook, hij vindt 

het in elk geval helemaal niks, dat Kerstfeest. Maar op 

Kerstavond krijgt hij bezoek van zijn overleden 

zakenpartner Jacob Marley. Die brengt Scrooge een 

griezelige boodschap: als hij zijn leven niet betert, zal het slecht met hem 

aflopen. Oei. O, trouwens... vannacht komen er nóg drie spoken op bezoek.  

 

De voorstelling is geschikt voor kinderen van 6-99 jaar. LOCATIE Theater Ins 

Blau, Haagweg 6, Leiden, SPEELDATA Vrijdag 27 en zaterdag 28 december 

2019 (om 14.30 en 19.00 uur). RESERVEREN via www.theaterinsblau.nl. 

http://www.theaterinsblau.nl/

