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Kindgesprekken
Het rooster van de kindgesprekken, maandag 3 september, zit als bijlage in de mail. Voor
eventuele wijzigingen of vragen kunt u terecht bij de toekomstige groepsleerkrachten.
Jaarplanning
Als bijlage is ook alvast de jaarplanning voor komend schooljaar toegevoegd. Hierin staan
de vakanties en uitjes / evenementen etc.
Kleuters laatste schooldag
De kleuters mogen de laatste vrijdag voor de vakantie eigen speelgoed meenemen.
Tevredenheidspeiling continurooster
Enige tijd geleden hebben we een tevredenheidspeiling over het continurooster
afgenomen bij leerlingen, ouders en leerkrachten. De uitslagen hiervan zijn in het team en
de MR besproken. Voor wie interesse heeft: via Ilse, leerkracht groep 8, kunt u de
complete rapportage ontvangen. Hieronder alvast de conclusie:
Het grootste deel van alle doelgroepen is zeer tevreden met de schooltijden. Leerkrachten
ervaren meer rust in de groepen na de pauze, omdat de leerlingen in het schoolritme
blijven. De leerlingen en ouders noemen als grootste aandachtspunt dat er soms te weinig
tijd is om te eten. Daarom gaan de groepen 5 t/m 8 voortaan 5 minuten later naar buiten.
Daarmee is ook meteen de drukte in de hal verholpen als de onderbouw naar binnen gaat.
Ook was er behoefte aan meer en nieuw buitenspeelgoed. Dit gaan we komend jaar
oppakken met een nieuw op te zetten Leerlingraad. Bedankt voor alle input en het
meedenken!
Koptelefoons
De leerlingen werken steeds vaker achter laptops, waarbij ook koptelefoons nodig zijn.
Met de laptops gaan de kinderen voorzichtig en zuinig om, maar wij merken dat de
weinige koptelefoons die er zijn vaak ook maar een kort leven is gegund. Hierbij het
verzoek of de leerlingen komend jaar vanaf groep 3 een eigen koptelefoon mee kunnen
nemen. Zo hebben zij meteen allemaal iets wat zij zelf lekker vinden zitten. Het ene kind
houdt namelijk niet van iets groots op het hoofd, de ander vindt oortjes niet prettig. Wel de
vraag of het ‘simpele’ koptelefoons of oortjes kunnen zijn, en niet iets draadloos of wat

werkt via bluetooth. Microfoons eraan zijn ook niet nodig. De leerkrachten gaan in het
nieuwe schooljaar met de groepen zorgen voor een mooi opbergsysteem.
Fotograaf
10 en 11 september komt de fotograaf op school. In de bijlage vindt u alvast wat tips. Het
rooster volgt.

Dit was de allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Het team van De Vinkenbaan wenst iedereen
via deze weg alvast een hele fijne zomer!!!
Maandkalender
week 29

16-7 Groep 8 musical voor genodigden
17-7 Groep 8 afscheidsavond
19-7 Wenuurtje
20-7 Start zomervakantie om 14.15 uur

