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Start van het schooljaar: 

We zijn inmiddels alweer 7 weken onderweg dit schooljaar. De 

zomervakantie lijkt maanden geleden en we zitten helemaal in het ritme. We 

begonnen het schooljaar met nog flinke maatregelen rondom Corona. Geen 

ouders in de school, online afspraken en de 1,5m maatregel. Hierdoor 

hebben de informatieavonden nog online plaatsgevonden. 

 

Gelukkig kwam eind september het bericht over de versoepelingen. De 1,5m 

maatregel werd losgelaten en ouders mochten weer de school in. Erg fijn 

iedereen elkaar weer te mogen ontmoeten hier op de Vink. 

 

De verwachtingsgesprekken konden ook weer ‘live’ plaatsvinden en de 

leerkrachten ervaarden dat als zeer prettig. Voor ieder die het gesprek nog 

online wilde doen, was daar ook de mogelijkheid voor. 

 

De leerkrachten hebben deze beginperiode van het schooljaar (de Gouden 

weken genoemd), veel aandacht besteed aan de groepsvorming.  

Door groepsactiviteiten te doen, leren ze de juf/meester kennen en 

andersom. Ook behandelen de leerkrachten de lessen goed gedrag van onze 

methode PBS. Ze bespreken de verwachtingen met de kinderen over hoe we 

ons gedragen in de school. Dit alles zorgt voor een fijne start en een goede 

sfeer in de groep. 

 

 

Nieuwsbrief: 

De nieuwsbrief verschijnt in elke periode, van vakantie tot vakantie. De 

nieuwsbrief bevat informatie voor de komende periode. Ook kijken we terug 

op de afgelopen periode.  

Via Social Schools zullen de leerkrachten specifiek voor de activiteiten 

informatie geven voor hun groep. Ook zal er via Social Schools 

gecommuniceerd worden over informatie schoolbreed.  

 

Agenda  

Maandag 25 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 26 oktober Groep 1-2 A,B,C, voorstelling 

Maandag 1 november Frans trefbaltoernooi groep 7 

Vrijdag 19 november Sportdag groep 8 

Vrijdag 3 december Sint op school, leerlingen om 

12.15u vrij 

Donderdag 23 december Kerstdiner op school 

Vrijdag 24 december Kerstviering op school, leerlingen 

om 12.15u vrij 
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Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil…?’ 

We hebben ook dit jaar veel aandacht besteed aan de 

Kinderboekenweek.  

Op donderdag 7 oktober hebben de leerkrachten in een 

andere klas voorgelezen. Ademloos luisterden de kinderen 

naar het verhaal van een andere juf/meester. Ook de 

leerkrachten genoten hiervan. 

 

Op maandagmiddag 11oktober was het de beurt aan de kinderen. ‘Oud leest 

jong voor’. De kinderen uit groep 5 t/m 8 lazen voor aan de kleuters en 

groep 3 en 4. Ze mochten een plekje zoeken door de hele school. Het was 

weer een groot succes. 

  

Woensdag 13 oktober was de traditionele boekenmarkt in de school. Ouders 

konden een boek kopen. Het assortiment was beschikbaar gesteld door de 

Readshop. 10% van de prijs van het boek is voor onze school. Dank aan alle 

ouders die dit hebben gedaan. Wij kunnen nu weer mooie, nieuwe boeken 

kopen voor de Vink. 

Vrijdag 15 oktober wordt de kinderboekenweek afgesloten met dans en 

muziek. Dat gaat een mooi feest worden. 

 

Verkeer rondom de school: 

Graag attentie voor de verkeerssituatie bij onze school. Het komt 

vaak voor dat auto’s niet geparkeerd worden in de 

parkeervakken. Ook rijden auto’s tegen de richting in. Hierdoor 

ontstaan er gevaarlijke situaties. Er is contact met de wijkagent. 

In overleg komt hij surveilleren en erop toezien dat het veilig 

blijft voor de kinderen en u. Onze school staat in een woonwijk. 

Ook de bewoners stellen het op prijs als iedereen zich aan de 

verkeersregels houdt.  

Parkeren op de stoep voor de gymzaal deur is niet toegestaan. 

 

 

Nieuwe leerkracht: 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Via dit bericht wil ik mij graag voorstellen als de nieuwe juf van groep 4. Ik 

ben Yaël Slingerland en ik ben 24 jaar oud. Ik woon mijn hele leven al in 

Leiden.  

Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de Pabo van de Hogeschool 

Inholland te Den Haag. Ik heb hierbij de voltijd studie gedaan. 

Voordat ik de Pabo ging studeren heb ik de opleiding 

onderwijsassistente afgerond. Hierbij heb ik stage gelopen op de 

Vink, ik vind het erg leuk om hier nu ook weer werkzaam te zijn.  

Juffrouw zijn is een droom van mij en ik heb onwijs veel zin om mij te 

ontwikkelen.  

Ik ben erg benieuwd om les te geven in groep 4. Op dit moment ben ik aan 

het invallen op verschillende basisscholen. Ik wil eerst graag kennismaken 

met verschillende basisscholen voordat ik vast ga werken op één school.  

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen via de mail.   

Yaël Slingerland 
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Sponsorloop: 

Donderdag 30 september heeft de onze OR een Sponsorloop georganiseerd 

voor de leerlingen. Deze loop was als vervanging van ons traditionele 

Zomerfeest. Die kon niet doorgaan afgelopen schooljaar vanwege Corona. De 

opbrengst van de loop gaat naar nieuw speelmateriaal voor op de pleinen. 

Dit hebben de kinderen zelf bedacht. 

 

In en rondom de school was een mooi parcours 

uitgezet. Er mocht zelfs ter hoge uitzondering 

gerend worden door de aula      . 

Groep 7 en 8 begon vlammend en flitsend aan 

hun rondjes. Ook werd er tussendoor even op 

adem gekomen, om daarna weer sprintend verder 

te lopen. 

Groep 4,5 en 6 liepen een wat kleiner rondje, maar dat zorgde juist voor 

meer rondjes. Wat gingen ze hard.  

Als laatste mochten de kleutergroepen en groep 3 hun rondjes gaan rennen. 

Aan de hand van de juf of mama, gezellig samen, maar net zo flitsend als de 

anderen, liepen deze jongsten van de school heel wat geld bij elkaar.  

 

Na afloop van de Sponsorloop had de OR limonade en een 

zakje chips verzorgd, als beloning voor het harde werken.  

De opbrengst zal via Social schools bekend worden gemaakt.  

Veel dank aan onze enthousiaste en betrokken OR. 

 

Maandsluitingen: 

We kunnen weer maandsluitingen gaan organiseren. De maandsluitingen 

zullen allemaal weer opgevoerd worden in de aula. Groep 1/2 heeft één 

voorstelling op een woensdagochtend. Groep 3 heeft één voorstelling op een 

vrijdagochtend. Groepen 4 t/m 7 hebben twee voorstellingen op een 

vrijdagochtend. De andere groepen en broertjes/zusjes mogen weer komen 

kijken in de aula tijdens het optreden.  

We vinden het nog wel wat spannend om veel ouders tegelijk in de aula te 

hebben bij een voorstelling. Daarom wordt het optreden gefilmd en daarna 

met u gedeeld. We zullen dit per periode bekijken en eventueel weer 

bijstellen/aanpassen als dat kan.  

Overzicht van de maandsluitingen op de Vink: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2a Woensdag 22 december 

Groep 1/2b Woensdag 3 november  

Groep 1/2c Woensdag 25 mei 

Groep 3 Vrijdag 21 januari 

Groep 4 Vrijdag 18 maart 

Groep 5 Vrijdag 26 november 

Groep 6 Vrijdag 11 februari 

Groep 7 Vrijdag 8 april 
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Handbaltoernooi 

Woensdag 13 oktober hebben 2 teams van groep 6 aan het 

schoolhandbaltoernooi meegedaan. HVV’70 had alles goed 

geregeld. De meiden hebben fijn gespeeld en er was een mooie 

teamsfeer. De jongens hebben zelfs een 3
e

 plaats, dus een 

beker, behaald. Knap gedaan allemaal! 

 

 

Studiedag 

Op maandag 25 oktober, na de herfstvakantie, zijn de leerlingen nog een 

dagje vrij. Het team van de Vink heeft dan een studiedag. Tijdens deze dag 

krijgen we een training in dyslexie. We bespreken onze visie op Wetenschap 

en Technologie. Ook gaan we verder met de uitwerking van onderwerpen uit 

ons jaarplan.  

In de volgende nieuwsbrief zullen we onze ervaring en opbrengsten van deze 

dag mededelen. 

 

Tafeldiploma 

 Zoals u weet kunnen de kinderen drie keer per jaar sterren verdienen 

voor hun Tafeldiploma. De eerstvolgende mogelijkheid is op maandag 

8 november. Genoeg tijd dus om lekker te oefenen. Op de website 

van de Vink wordt uitgelegd welke sommen bij welke ster horen. Zie 

de 

link  https://www.basisschooldevink.nl/beleid/rekenbeleid/. Oefenen 

kan op veel leuke websites en apps. Op YouTube zijn verschillende 

tafelliedjes te vinden en natuurlijk kunt u via het internet ook 

werkbladen printen.  

 

 

Fijne herfstvakantie gewenst! We zien iedereen graag weer uitgerust en fris 

terug op dinsdag 26 oktober. 

 

Team de Vink 

 

 

https://www.basisschooldevink.nl/beleid/rekenbeleid/

