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MAANDBRIEF NOVEMBER 2019 
 
 
Communicatie met u als ouder(s)/verzorgers(s) 
Voor uw ligt de eerste ‘maandbrief’ van de Vink. Met de maandbrieven, die 
10 x per jaar zullen verschijnen, willen wij u informeren over zaken die 
spelen op school. U kunt bijvoorbeeld verslagen lezen van bijzondere 
(schoolbrede) gebeurtenissen. Ook houden we u via dit medium op de 
hoogte van belangrijke ontwikkelingen en (nieuwe) afspraken. Als u zelf 
onderwerpen heeft waarover u via deze nieuwe maandbrieven geïnformeerd 
zou willen worden, horen we dat graag. 
 
Trouwens, op de website van de Vink kunt u alle beleidsplannen, afspraken 
en planningen terugvinden. De site heeft onlangs een metamorfose 
ondergaan. U kunt een kijkje nemen via www.basisschooldevink.nl. 
 
Veel leesplezier! 
 
De ‘Gouden weken’ zitten er op 
De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de 
belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne 
sfeer in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard! De leerkrachten 
hebben in deze periode hard gewerkt aan de groepsvorming; 

• het elkaar weer opnieuw leren kennen (met spelletjes en 
samenwerkingsopdrachten); 

• het maken van afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas 
(volgens de PBS-waarden: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid); 

• het inoefenen van routines en werkwijzen in de klas. 
 
Leerateliers en doe- en ontdeklessen 
De ontwikkeling van talent is een samenspel van aanleg, 
uitdaging, doorzettingsvermogen, moed, geduld, en interne 
motivatie. Binnen de context van ‘leerateliers’ voor groep 5 
t/m 8 en de ‘doe- en ontdeklessen’ voor groep 3 en 4, krijgt 
dit een plek. De ateliers en lessen zijn in volle gang en wat 
een enthousiasme zien we bij de kinderen. 
 
Huiswerk maken: hoe help ik mijn kind? 
Een A4-tje met topografie, een lijst met moeilijke woorden, een samenvatting 
van geschiedenis, een werkblad… De kinderen op de Vink krijgen vanaf 
groep 4 geleidelijk steeds een beetje meer huiswerk. Het ene kind krijgt het 
voor elkaar om het huiswerk helemaal zelf te plannen en organiseren. De 
ander heeft hier meer begeleiding bij nodig. Dat is op de basisschool heel 
normaal! Door als ouder thuis actief betrokken te zijn bij het schoolwerk, 
stimuleer je de ontwikkeling van je kind enorm. Maar hoe pak je dat precies 
aan?  
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Vooropgesteld: het is niet jouw huiswerk. Je kind is zelf verantwoordelijk 
voor het maken (of niet maken) van huiswerk. Dat wil niet zeggen dat je je 
kind helemaal aan zijn lot moet overlaten. De meeste kinderen kunnen echt 
wel wat hulp gebruiken bij hun huiswerk. Een goed uitgangspunt is dan ook: 
help je kind om het zelf te doen. 
 
Welke tips kunnen wij u geven voor het helpen met huiswerk? In deze 
maandbrief een korte opsomming. Op de website vindt u (onder: 
Huiswerkbeleid) een uitgebreide toelichting op onderstaande tips. 

• Toon belangstelling.  
• Help je kind met het maken van een planning.  
• Zorg voor een geschikte plek in huis waar je kind huiswerk 

kan doen. 
• Bepaal samen wat voor jouw kind de beste tijd is om huiswerk te doen.  
• Overhoor je kind.  
• Moedig je kind positief aan. 

 
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? U kunt contact opnemen 
met de leerkracht(en) van uw zoon/dochter of de intern begeleider (Simone 
Vink). 
 
NIEUW: de leerlingenraad 
In juli meldden wij al dat er op de Vink een leerlingenraad komt. Wij willen 
onze leerlingen een stem geven en hun verantwoordelijkheid én 
betrokkenheid bij schoolse zaken vergroten. In de leerlingenraad zit een 
vertegenwoordiging van groep 6 t/m 8. De raad overlegt enkele malen per 
jaar met de directeur over dingen waarin onze school nog verbeteren kan. 
Het kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van de school en het plein, 
lesactiviteiten, afspraken op school. De leerlingenraad wordt ook betrokken 
bij de uitvoering van afgesproken verbeteringen. De verkiezingen zullen nog 
dit jaar plaatsvinden en de eerste bijeenkomst staat gepland voor januari 
2020. 
 


