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Open les
Woensdag 28-11 van 8.30-9.00 uur is de open les. U bent dan van harte welkom om in de
klas een les te bekijken. Later in het jaar is er ook nog een inloopavond waar u uitgebreid
naar het werk van uw kind(eren) kan kijken. Mocht u aanstaande woensdag zelf niet
kunnen, dan zijn opa’s/oma’s natuurlijk ook van harte welkom.
Adviesgesprekken groep 7 en 8
De ouders/verzorgers van groep 7 en 8 hebben via de mail een uitnodiging ontvangen om
zich online in te schrijven voor de adviesgesprekken in december. Inschrijven kan t/m 29
november, daarna ontvangt u zo spoedig mogelijk het definitieve rooster. De leerlingen
van groep 7 krijgen een voorlopig schooladvies, de leerlingen van groep 8 een definitief
schooladvies.
Avondvierdaagse
Afgelopen jaar is een nieuwe groep mensen opgestaan om de continuïteit van de
avondvierdaagse in Muiden/Muiderberg te waarborgen. Zij hebben de organisatie 2018 al
op zich genomen en zijn inmiddels alweer 2 keer samengekomen voor de 1e
voorbereidingen van de avondvierdaagse 2019. De organisatie is echter nog op zoek naar
ouders van De Vinkenbaan die mee willen helpen.
Wat verwachten zij van deze mensen:
“Meedenken met het organiseren van de avondvierdaagse / zelf een paar taken op zich
nemen (denk aan een sponsor benaderen / een tekst schrijven / een deelnemerslijst
bijhouden) en in principe een duo-verantwoording over 1 wandelavond. Dat gaat van het
bepalen van de wandelroutes (5 en 10km) tot het regelen van vrijwilligers.”
U kunt zich aanmelden door te mailen naar i.smit@vinkenbaan.nl. Zij zal u dan verder in
contact brengen met de organisatie.
Ontruimingsoefening
2 weken geleden hebben we met de hele school weer de jaarlijkse ontruimingsoefening
gedaan. Alle groepen waren mooi op tijd buiten op de verzamelplaats en Jochem heeft,
onder toezicht van een medewerker van de brandweer, gecontroleerd of er niemand was
achtergebleven in de hal of op een toilet. Missie geslaagd!

Luizen
Namens het ‘hoofluis-team’ van de Vinkenbaan de volgende dringende oproep:

Beste ouders,
Oproep! Minimaal twee ouders per groep voor luizencontrole gevraagd!
Geef je op en laat weten op welke dag in de week je het best beschikbaar bent.
Er hangt een lijst bij de deur van de klas van je kind(eren).
Op onze school wordt een goed opgezet beleid gehandhaafd om de verspreiding van
hoofdluis tegen te gaan. Een belangrijk stuk uit dit beleid is dat we ook op school
regelmatig de hoofden van onze kinderen controleren op hoofdluis om er zo vroeg
mogelijk bij te zijn en er voor te zorgen dat er zo min mogelijk van onze kinderen besmet
raken. Hiervoor is hulp nodig. Daarom deze oproep. Het is noodzakelijk dat zich minimaal
2 ouders per klas opgeven om bij de hoofdluis controles mee te werken. Meer mag ook
natuurlijk.
Hoeveel werk is het:
De controles vinden tegenwoordig plaats op de eerste woensdagochtend na de vakanties
vanaf 8:30 uur. Als we met genoeg mensen zijn (dus van alle groepen 2 ouders) zijn we
binnen een half uur klaar.
Als je mee wil helpen maar geen tijd hebt op woensdagochtend geef je a.j.b. ook op en zet
erbij op welke dagen je wel zou kunnen helpen. Bij meer animo voor een andere dag gaan
we de controles op een andere dag uitvoeren.
Soms zijn er hercontroles nodig. Als er bij een of meerdere kinderen in een groep
hoofdluis is geconstateerd wordt deze groep na twee weken nog eens gecontroleerd. De
bedoeling is dat deze controle door de ouders van de desbetreffende groep wordt
overgenomen.
We kijken uit naar nieuwe versterking voor het ‘luizenpluizen’.
Het ‘hoofluis-team’ van de Vinkenbaan.
Bij vragen kan je bij Swantje Tieken of de groepsleerkracht terecht.
Maandkalender
week

48

28 nov.
29 nov.
29 nov.
30 nov.

8.30-9.00 uur: open les
Groep 1 t/m 4: Florisberg
Laatste dag inschrijven
adviesgesprekken groep 7 en 8.
Groep 5 t/m 8: inleveren surprise

week
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05 dec.

Sinterklaasviering

week
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12 dec.
13 dec.
14 dec.

Adviesgesprekken groep 7 en 8.
Adviesgesprekken groep 7 en 8.
Groep 5 t/m 8 schaatsen

week
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19 dec.
21 dec.

18.00 uur kerstdiner
Studiedag, leerlingen zijn vrij

