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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar 2018-2019 is weer voorbij gevlogen. Nog een ochtend 
en dan kunnen de kinderen heerlijk gaan genieten van hun 
welverdiende zomervakantie! 
 
Dit is een periode waarin we het huidige schooljaar afronden, maar ook alweer volop aan het 
voorbereiden zijn voor het nieuwe schooljaar. In dit bericht blikken we terug op een aantal  
hoogtepunten van het afgelopen jaar, en we kijken vooruit naar aankomend jaar 2019-2020. 
 
EEN KORTE TERUGBLIK 
In het afgelopen schooljaar is er door alle kinderen hard gewerkt. Daar zijn we tenslotte voor: 
goed onderwijs verzorgen! Op De Vink willen we dat alle kinderen zo goed mogelijk groeien 
door hun kennis te vergroten, vaardigheden aan te leren en hun eigen talenten te laten 
ontdekken en ontwikkelen. De talentworkshops (leerateliers) voor groep 5 tot en met 8 van 
afgelopen jaar hebben hier zeker een positieve bijdrage aan geleverd. 
 
Daarnaast hebben er allerlei hoogtepunten plaatsgevonden. Iedere klas heeft een bezoek 
gebracht aan het Technolab, bibliotheek en/of museum. Er hebben allerlei gastlessen 
plaatsgevonden in de klassen. De plusgroep van groep 8 heeft samen met hun hele klas een 
gezellige ochtend georganiseerd voor de bewoners van het verzorgingstehuis Florence. Samen 
met elkaar werden er gezelschapsspellen gespeeld en hadden de kinderen allerlei lekkernij 
gebakken. 
 
In december 2018 kwam Meester Erik ons team versterken. Een meester uit Limburg met 
ontzettend veel kennis en ideeën om ons onderwijs betekenisvol en aantrekkelijk te maken. 
Wij zijn blij met de komst van meester Erik!  
 
Helaas zijn er dit schooljaar ook leerkrachten vertrokken; Juf Linda na de kerstvakantie en juf 
Martine zullen we na de zomervakantie niet meer als leerkracht op de Vink terugzien. Wij 
wensen ze heel veel succes met hun nieuwe uitdaging. 
 
Evenementen waar we het afgelopen jaar met elkaar van hebben genoten waren o.a. het 
schoolreisje, de Kinderboekenweek met het thema “Kom erbij”, het Sinterklaasfeest met de 

Pietenband, het kerstdiner en de kerstviering, een spetterend 
carnavalsfeest, de projectweek Ik hou van Holland, het 
spectaculaire zomerfeest in hetzelfde thema, het waterfeest 
toen het zo vreselijk warm was, het kamp van groep 8, de high 
tea om ouders te bedanken en vorige week nog de PBS 
schoolbeloning, de Vink die was omgetoverd in een echte 
bioscoop.  

 
Dit schooljaar zijn we op de Vink gestart met de pilot van de Weer Samen Naar School klas, de 
Vlinderklas. Met de samenwerking met de Merel Foundation laten we zien dat op onze school 
ieder kind de ruimte krijgt om in eigen tempo en op eigen niveau te leren. 
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In november 2018 kregen we bezoek van de inspectie. We zijn trots op de feedback die we 
hebben gekregen en met de verbeterpunten zijn we direct aan de slag gegaan en zullen we 
ook de komende jaren die volgen onze aandacht hierop richten. Dit is meteen een mooi 
bruggetje naar de volgende alinea.  
 
VOORUITBLIK 2019-2020 
Personeel 
Op 20 juni heb ik u laten weten hoe de formatie (welke leerkrachten staan voor welke groep) 
er komend schooljaar uit gaat zien. Er zijn een aantal leerkrachten die niet meer volledig voor 
de klas staan.  Het gaat om juf Tamara, juf Suzan en juf Nathalie. 
Juf Tamara is gedragsspecialist en bouwcoördinator voor groep 1/2, juf Suzan is 
rekenspecialist en juf Nathalie bouwcoördinator van de groepen 3 t/m 8. Zij zullen een dag 
ambulant zijn om zich op deze taken te kunnen richten. 
 
Meester Job staat volgend schooljaar drie dagen in groep 7 en de overige twee dagen is hij 
extra leerkracht voor de werkdrukverlaging van de leerkrachten. Tevens nemen juf Tamara en 
juf Suzan ook een deel daarvan voor hun rekening. 
 
In groep 4 komt er een nieuwe leerkracht voor drie dagen. Zij heet Veerle van Montare. De 
huidige groep 3 heeft al kennis met haar gemaakt. Wij wensen haar veel plezier op de Vink. 
 
Het MT bestaat uit Anne Bos (directeur) en Simone Vink (Intern Begeleider). Een dag in de 
week is Hans Niehot aanwezig om de directie en het bestuur te ondersteunen.  
 
In het nieuwe schooljaar zullen we de nieuwe personeelsleden via Social Schools aan u 
voorstellen. 
 
Muziek/drama  
Komend schooljaar zullen de muzieklessen afgewisseld 
worden met toneellessen  
Meester Maurien is weer terug van weggeweest en gaat 
volgend schooljaar de muzieklessen verzorgen.  
Wij verwelkomen juf Britt, zij geeft de toneellessen voor de 
groepen 1 t/m 8.  
 
Schoolkalender 2019-2020 
U vindt in de bijlage de (concept) schoolkalender. Ik wijs u er graag op dat deze nog niet 
compleet is. Even een paar belangrijke data op een rijtje: 

 Schoolfotograaf komt komend schooljaar in het begin van het schooljaar:  17 
september 2019 

 Kamp groep 8: 10 t/m 12 juni (groep 1 tot en met 4 is vrij) 

 Studiedagen zijn op: vrijdag 4 oktober 2019 en op maandag 2 maart 2020  

 Schoolreisje vindt plaats op 26 september 2019 
Wanneer de groepen omgezet zijn naar het volgende schooljaar (midden augustus) kunt u de 
jaarkalender terugvinden in social schools onder ‘agenda’. 
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“Leerateliers” 
De leerateliers voor groep 5 tot en met 8 worden 
voortgezet met kleine aanpassingen zodat het in de 
toekomst de kwaliteit levert die we nastreven. Er is een 
werkgroep bestaande uit leerkrachten die dit project 
verder aan het uitwerken is. 
Voor groep 3 en 4 willen wij ‘doe-en ontdeklessen” 
aanbieden met als doel de executieve functies te 
versterken. Ze leren van en met elkaar, ze leren door te 
doen. 
 
Gezonde school 
Komend jaar wordt er opnieuw een aanvraag gedaan om het Gezonde school vignet Sociale 
veiligheid te verlengen. Daarnaast heeft de Vink de ambitie om het gezonde school vignet te 
behalen voor het thema Relatie en Seksualiteit. 
 
Onderwijsproces 
Op het gebied van onderwijsinhoudelijke thema’s staan volgend jaar de volgende 
onderwerpen op de agenda van het team: eenheid realiseren binnen het didactisch handelen 
in de groepen, het uitbreiden van bewegend leeractiviteiten, eigenaarschap en  intrinsieke 
motivatie vergroten bij onze kinderen.  
Er wordt een Cultuur beleidsplan opgesteld en in twee groepen zal een implementatie 
Wetenschap en Techniek plaatsvinden. Het Technolab zal ons hierbij ondersteunen met als 
doel vaardigheden van het team op gebied van W&T te versterken en uit te breiden. 
Begin volgend schooljaar maken we een start met de leerlingenraad, hierin zit een 
afvaardiging van de groepen 6, 7 en 8. De leerlingenraad overlegt een aantal keer per jaar met 
de directie. 
 
Genoeg ambities voor komend schooljaar, maar nu eerst lekker van de vakantie genieten. 
Wij wensen alle kinderen en u een geweldig fijne zomervakantie. 
 
We zien u en natuurlijk vooral ook de kinderen graag uitgerust terug op maandag 2 september 
2019. 
 
 


