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KERST OP DE VINK 
De kerstsfeer zat er goed in de afgelopen twee weken. De school zag er prachtig 
versierd uit.  
Wat was het gisteren een mooie avond. De kinderen zagen er prachtig uit en 
iedereen had zijn best gedaan om iets lekkers te maken. De ouderraad had met 
hulp van een aantal ouders de aula gezellig gemaakt, want dit jaar was het door 
de regen niet mogelijk om de festiviteiten buiten plaats te laten vinden. De 
fanfare zorgde voor fijne kerstmuziek en de inwendige mens werd goed 
verzorgd. 
De leerkrachten openden de avond met twee kerstliedjes en daarna konden alle 
kinderen aanschuiven voor een heerlijk kerstdiner. Namens de ouderraad 
bedanken we hier graag alle hulpouders voor hun bijdrage aan het opnieuw 
fantastische kerstfeest op de Vink! 
De kinderen mochten vanmorgen lekker uitslapen en hoefden pas om half 10 op 
school te zijn. De kerstviering vanmorgen was een mooi samen zijn. Het thema 
van dit jaar van de kerstviering was “Gastvrijheid”. Elke groep had een eigen 
bijdrage voor de viering. Er werd gezongen, toneelgespeeld, er was een filmpje 
gemaakt over gastvrijheid. De traditionele kerstwensen en het kerstverhaal 
ontbraken natuurlijk niet. 
 
 
DAG JUF LINDA… 
Juf Linda Kortekaas, leerkracht van groep 1-2 B heeft per 1 
januari 2019 een nieuwe baan op een basisschool in 
Scheveningen. Linda is 18 jaar verbonden geweest aan onze 
school. Juf Linda heeft met veel plezier gewerkt met de 
kinderen en collega’s van de Vink. Wij vinden het jammer 
dat ze weggaat, maar zijn blij voor Linda dat zij een mooie 
nieuwe uitdaging aan kan gaan op een school buiten haar 
woonplaats. Linda zat namens de leerkrachten in de MR en 
was bijna ieder jaar betrokken bij de organisatie van het 
Sinterklaasfeest. Linda is een kleuterjuf in hart en nieren. Vol overgave en 
enthousiasme werkt ze aan de ontwikkeling van kleuters. We wensen haar veel 
succes en plezier op haar nieuwe school en bedanken haar hartelijk voor haar 
inzet op de Vink.   
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DRIE VINK MEESTERS OP SCHOOL: onze drie koningen 
 
Misschien is het u al opgevallen tijdens het zingen van het kerstlied door het 
team. Naast onze conciërges Peter en René, 
hebben we maar liefst drie meesters op school 
rondlopen en hier zijn we als team heel blij mee! 
(vlnr)Meester Erik is begin december gestart in 
groep 6 voor vier dagen. Na de vakantie zal hij 
ook 1 dag in de week lesgeven in groep 4. 
Meester Job is na de zomervakantie les gaan 
geven in groep 8 en meester Ivar is onze lio-
stagiaire van groep 5. We zijn ontzettend blij 
met onze nieuwe collega’s.  
 
 

En tot slot…. 
Wensen wij iedereen een hele fijne vakantie en zien we jullie graag weer terug 
op maandag 7 januari 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisschool De Vink wenst u 

fijne Kerstdagen en een 

gezond en gelukkig 2019 

 


