
 

 

NIEUWSBRIEF 13 – 23 FEBRUARI 2018 

 

 

CARNAVAL…ÉN DAG MEESTER JASPER!!! 😊☹😊 

Het was een héél gezellig feest vanmiddag. Met 

natuurlijk toch wel een beetje een sippe ondertoon 

omdat meester Jasper na vandaag 

naar De Tjalk in Zoetermeer gaat. 

Hij nam gisteren al afscheid van 

zijn groep 8, maar vandaag eigenlijk nog een keer… Zijn 

Mariokostuum zullen we niet gauw vergeten!  

De ouders van de ouderraad deden weer fantastisch werk! 

Wat boffen wij als school toch met ze!!! En de kinderen 

zagen er prachtig uit!!!  

 

‘VINKJE LEERT EEN VAK’ – een project over beroepen 

Na de vakantie begint ons jaarlijkse project. Dit keer is 

het onderwerp ‘Vinkje leert een vak’- een project over 

beroepen. Velen van u hebben een vak geleerd en zijn 

daarin aan het werk gegaan… of zijn iets heel anders 

gaan doen.  

Bent u blij met uw beroep en/of uw vak? Dan nodigen we 

u heel graag uit in de klas van uw kind iets te komen vertellen daarover! Het is 

het leukst als u de kinderen iets kunt laten doen of ervaren wat met uw 

vak/beroep te maken heeft. Wilt u graag helpen, maar weet u niet zo goed 

hoe? Overleg dan met de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. U kunt zich 

via een mailtje aanmelden bij hem of haar. Wij zijn erg flexibel als het gaat om 

het moment waarop. Daarin volgen we graag uw mogelijkheden.  

Het project wordt op dinsdagmiddag 27 maart afgesloten met een 

tentoonstelling tussen 16.00 en 17.15 uur. 

 

DE CREAMIDDAG KOMT ER WEER AAN!  

En u begrijpt het vast al…daar hebben we u bij nodig! 

De Creamiddag valt in de projectperiode en heeft daar 

op verschillende manieren mee te maken.  

Over het hoe en wat krijgt u nog informatie, maar we 

vragen u nu alvast of u een plekje vrij heeft in uw 

agenda op vrijdagmiddag 23 maart! U maakt ons én 

de kinderen blij als u kunt helpen.  

 
U kunt zich aanmelden bij juf Conny: c.schelvis.bsdevink@gmail.com  

mailto:c.schelvis.bsdevink@gmail.com
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OLYMPISCHE WINTERSPELEN  

De Olympische Spelen zijn inmiddels bijna voorbij. Vandaag 

werd er nóg een gouden medaille verdiend! Het 

paste er eigenlijk niet eens meer bij! Regelmatig 

hebben we met de kinderen de live uitzending 

gevolgd. En wat leuk om groepjes kinderen 

spontaan bij de medaillespiegel te zien. De 

medailles gaan we weer netjes bewaren tot aan de 

volgende Winterspelen!  

 

 

TEVREDENHEIDSPEILING – SCHOLEN MET SUCCES  

Wij zoeken altijd naar manieren om ons onderwijs en de gang van zaken op 

De Vink te verbeteren. Eén manier daarvoor is een tevredenheidspeiling doen. 

Hiervoor werken we samen met de organisatie ‘Scholen met Succes’. De 

tevredenheidspeiling wordt gedaan bij ouders, personeel én de leerlingen van 

de groepen 6, 7 en 8. Op vrijdag 9 maart krijgt u als 

ouders via uw kinderen een vragenlijst thuis. Deze zal 

uiteraard gepaard gaan met extra uitleg. U weet nu in 

elk geval alvast dat deze peiling eraan komt. 

 

 

HOERAAAAA, SOPHIE IS GEBOREN! 

Wij ontvingen het heerlijke nieuws dat juf 

Annelotte een gezonde dochter heeft 

gekregen op 16 februari! Ze heet Sophie en 

u ziet het op de foto: Het is een plaatje!!!  

Namens alle kinderen en collega’s… 

Gefeliciteerd! 
(Wilt u een kaartje sturen? Dat kan naar school natuurlijk!) 
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EVEN VOORSTELLEN – JUF MARION 

In januari ben ik gestart in groep 1/2A als tijdelijke vervangster van Juf 

Annelotte die inmiddels bevallen is van een dochter. Je komt mij tegen in de 

school van maandag tot en met vrijdag. Zelf werk ik inmiddels ruim 10 jaar in 

het basisonderwijs. In mijn vrije tijd zet ik me in voor de taal- en 

leesbevordering & voor het leren schaatsen van de jeugd en volwassenen. 

Zoals jullie misschien weten gaat onze schaatsbaan in Leiden verhuizen naar 

de Voorschoterweg. Dus wie weet komen we elkaar niet alleen tegen op school 

maar ook in de toekomst op de nieuwe schaatsbaan!  

Sportieve groet, Marion Poldervaart 

 

 

 

Winterstorm in januari 

 

 

 

 

 

 

TOT SLOT… 

…wensen we u een fijne voorjaarsvakantie. Het lijkt erop dat er geschaatst kan 

worden deze vakantie. Dus….ijzers uit het vet! Dat is al een poos geleden. We 

zien u en de kinderen graag weer terug op maandag 5 maart! Fijn even 

uitrusten dus… 

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Vink  

 

 


