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MAANDBRIEF JANUARI 2020 

 

 

2020 is begonnen …… 

 

Probeer iets nieuws, 
wees jezelf,  

doe je beste best,  

zie wat goed gaat én  

geniet van de kleine dingen. 

 

Het bestuur en team van de Vink wensen u en uw familie een heel goed 

nieuwjaar toe. 

 

Terugblik op december 

Het was een gezellige maand op de Vink. We startten met de opwinding van 

5 december; met rommelpieten, creatieve surprises en prachtige gedichten, 

leuke cadeautjes én het bezoek van de goede Sint aan onze school. Daarna 

volgde Kerst: een heerlijk diner met prachtig aangeklede leerlingen. Wat was 

het gezellig! De Kerstviering op vrijdag 20 december was wederom een 

hoogtepunt. Alle groepen zongen, dansten, speelden en vertelden voor en 

aan elkaar. Er waren wensen voor hen die het minder goed hebben. We kijken 

terug op een mooi moment van bezinning en samenzijn. 

 

Op deze plaats past ook een bedankje aan allen die bijgedragen hebben aan 

de decemberfeesten op de Vink, en met name aan de ouderraad. Wat zijn we 

trots op de ouderraad van onze school. Zij hebben in korte tijd de school 

omgetoverd tot een feestelijke en sfeervolle plek, voor kinderen én ouders. 

Enorm bedankt!  

 

REMINDER: 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. Ook onze 

schoolmaatschappelijk werker, Jolyn Ouwehand, is aanwezig. 

Schoolmaatschappelijk werk biedt ondersteuning aan ouders met 

opvoedingsvragen en kinderen die tegen (leer)problemen aan lopen. 

 

Gedragscode 

Op de Vink streven we naar een positief en veilig 

schoolklimaat. In ons Sociaal Veiligheids Plan staat 

beschreven welke maatregelen we hiervoor nemen. 

Onderdeel hiervan is de gedragscode. Doel van deze 

code is het stimuleren van positief en veilig gedrag bij 

iedereen die bij onze school betrokken is.  
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Met deze richtlijn maken wij duidelijk hoe we omgaan met onze leerlingen, 

hun ouders/verzorgers, onze partners en met elkaar. U vindt de gedragscode 

op onze website (https://www.basisschooldevink.nl/beleid/sociaal-veiligheidsplan/). 
 

Continu verbeteren 

Actieve, betrokken leerlingen die willen en durven leren. Daar streven we 

naar op de Vink. Wij zijn daarom steeds op zoek naar manieren om ons 

onderwijs nog beter af te stemmen op wat hiervoor nodig is. Leerlingen 

hebben verschillende behoeften als het gaat om de leerstof (wat ze leren), de 

hoeveelheid en soort instructie (mondeling, in beelden of op papier) én de 

leertijd (meer of minder). Onze uitdaging is dus: tegemoetkomen aan die 

verschillen (oftewel: differentiëren). De komende periode gaan we onze 

kennis en vaardigheden op dit gebied verder ontwikkelen. 

 

Nationale voorleesdagen 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de 

fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt ze veel 

plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er 

van 22 januari t/m 1 februari de Nationale Voorleesdagen. 

Bibliotheek Voorschoten organiseert in verband hiermee 

een aantal leuke activiteiten. Wist u trouwens dat er elke 

woensdagmiddag (om half 3) wordt voorgelezen in de 

bibliotheek?  

 
Met vertrouwen toetsen maken 

Vanaf 13 januari starten weer de Cito-toetsen en leestoetsen van AVI. Wij 

nemen deze toetsen af om te zien wat uw kinderen beheersen en waarmee 

zij nog moeite hebben. Met deze informatie kunnen wij ons onderwijs nog 

beter afstemmen op de behoeften van onze leerlingen. Echter, sommige 

kinderen vinden het maken van deze toetsen spannend. Een beetje spanning 

is prima. Gezonde spanning helpt want het zorgt ervoor dat kinderen 

zorgvuldig en geconcentreerd te werk gaan. Maar sommige kinderen ervaren 

stress, misschien zelfs buikpijn of hoofdpijn. Wat kunt u als ouder/verzorger 

doen om uw kind te helpen meer ontspannen een toets te maken? Graag 

verwijzen wij u voor tips naar https://www.apetrotsekinderen.nl/mijn-kind-heeft-
stress-voor-toetsen/. 
 
Tussenschoolse opvang (maandag 25 mei) 

Hierbij informeren wij u dat de TSO, in verband met een studiedag van Boter, 

Kaas en Overblijf, op deze dag door school zal worden verzorgd. 
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