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Cito toetsen
Vanaf maandag 14 januari gaan we op school de Cito-toetsen weer afnemen in de
groepen 2 t/m 7. We hebben hiervoor 3 weken ingepland. De toetsen nemen we altijd in
de ochtenduren af onder de meest gunstige omstandigheden. De kinderen hebben alle tijd
en rust om de toetsen te maken. Het ouderportaal sluiten we tijdelijk af en de
toetsresultaten zijn dus in de toetsperiode niet zichtbaar.
Nieuw MR-lid gezocht! Ben jij dat?
Helaas gaat John Zevenbergen, de vader van Ayrton, stoppen als MR-lid. Wij zijn op zoek
naar een nieuw MR-lid!
De MR van De Vinkenbaan bestaat uit ouders en leerkrachten en is nu dus op zoek naar
een enthousiaste ouder die graag wil meedenken over het schoolbeleid. De komende
jaren staan een paar grote uitdagingen voor de deur, waar de mogelijke nieuwbouw voor
de scholen in Muiderberg er een van is. Verder buigt de MR zich oa. over het schoolplan,
de formatie, de vakantieplanning, de schooltijden en alles waar de ouders en leraren
tegenaanlopen in een schooljaar.
Super leuk en interessant om ook op een andere manier betrokken te zijn op school.
We vergaderen circa 6 keer per jaar in de avonden.
Interesse? Neem dan even contact op met Ilse (leerkracht groep 8).
Extra ondersteuning groep 1/2
De kleutergroep wordt steeds groter. Daarom gaat Mireille, die eerst hielp in groep 3/4, na
de kerstvakantie 2 ochtenden per week onderwijsondersteunende taken uitvoeren in de
groep 1/2. Davey, die op dit moment stage loopt in groep 8, is vanaf februari op de
woensdagen ook in de kleuterklas.
Vertrek Dennis de Bont
Zo vlak voor de kerstvakantie hebben wij een onverwachte mededeling. Dennis de Bont
(leerkracht groep 7) heeft aangegeven dat hij een andere baan heeft gevonden en na de
voorjaarsvakantie ons zal verlaten.
Hij heeft ervoor gekozen om weer op zijn oude school te gaan werken, de Maria

Montessorischool te Huizen. Dennis zal de functie van bouwcoördinator krijgen en ziet
daar meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Vanzelfsprekend vinden alle
collega’s hier op de Vinkenbaan dit ontzettend jammer.
Deze week zal er een vacature uitgezet worden en gaan we op zoek naar een geschikte
vervanger voor hem. Woensdag zijn de ouders en kinderen van groep 7 al op de hoogte
gesteld.
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u altijd bij Remko van der Heijden terecht.
Kerst
We hebben een hele feestelijke periode achter de rug! Dat begon, na het uitzwaaien van
Sinterklaas, met het schaatsen voor groep 5 t/m 8. Dat weekend vervolgens ook al een
beetje sneeuw gehad. Ook werd door alle leerlingen voor een kind uit een andere klas een
kerstkaart gemaakt, die vandaag mee naar huis gaat. Als afsluiter het ontzettend gezellige
kerstdiner van gisteravond, met een hele mooie centrale opening.
Heel veel dank voor alle hulp!

Het team van de Vinkenbaan wenst u hele fijne feestdagen en we
zien u graag weer in het nieuwe jaar!

Bijlagen
In de bijlage vindt u Informatie van Jeugd en Gezin, en een flyer van de muziekvereniging
die u waarschijnlijk wel heeft horen spelen tijdens de kerstviering gisteravond.
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Studiedag, leerlingen zijn vrij

week

52 en 1

24 dec. t/m 4-1
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Studiedag, leerlingen zijn vrij
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Toetsweek groep 2 t/m 7
Groep 5/6 naar Singer
MR vergadering 19.30 uur

29 jan

Toetsweek groep 2 t/m 7
Inloopavond. Tijd en info volgt.
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Bijlage 1: Info Jeugd en Gezin
Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken
worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en
ouders bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informatie hierover biedt onderstaande tekst.
Groep 2
Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek op school door de
doktersassistente. Zij weegt en meet het kind en onderzoekt de ogen en de oren. Naar aanleiding
van dit onderzoek wordt gekeken of een kind extra aandacht nodig heeft. Een afspraak bij de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het gevolg.
Groep 7
Ook in groep 7 worden alle leerlingen op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en
meet hen en onderzoekt de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen. Wanneer er naar
aanleiding van dit onderzoek extra aandacht nodig is voor een kind, kan een afspraak bij de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige volgen.
Oproep voor vaccinaties
In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één
tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Daarnaast
ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, een oproep voor de inenting tegen
baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken.
Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij Jeugd
en Gezin terecht.
Vragen over de ontwikkeling
Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunnen ouders altijd contact opnemen met
Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag,
pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen
verwijzen zij door.
Opvoedadvies
Ook voor vragen over de opvoeding kan men terecht bij Jeugd en Gezin. De jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden
makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn
er de oudercursussen Positief Opvoeden, Opvoeden zo hou je het leuk en Communiceren met je
puber.
Extra onderzoek
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden afgesproken.
Dit kan op verzoek van het kind zelf, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht. Ook kinderen uit
andere groepen kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts.
Bereikbaarheid
Jeugd en Gezin is op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur bereikbaar via een centraal nummer:
(035) 692 63 50. Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail: i nfo@jggv.nl.
Meer informatie is ook te vinden op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek:
www.jggv.nl.

Bijlage 2: flyer muziekvereniging

