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Groepsindeling volgend schooljaar
Het is gelukt om de formatie voor volgend schooljaar rond te krijgen. Twee nieuwe
collega’s zullen na de zomervakantie op de Vinkenbaan komen werken. Ten eerste
Roland van der Vinne. Roland is 62 jaar oud en heeft veel ervaring in het basisonderwijs.
Hij is het gewend om te werken met combinatiegroepen en staat het liefste voor een
middenbouw groep. Daarnaast is hij vakleerkracht muziek geweest en daar ligt ook zijn
passie.
Verder zijn wij erg tevreden dat Laura Koenes bij ons komt werken. Laura is net
afgestudeerd aan de PABO en ze werkt het liefste in de bovenbouw. Samen met Ilse Smit
zal ze voor groep 8 staan. Op de woensdagen zijn ze allebei beschikbaar voor de groep
zodat Laura goed ingewerkt kan worden.
Roland en Laura hebben al een proefles gegeven in de groepen en zich voorgeteld aan de
kinderen.
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Mireille Beutler zal als onderwijsassistent 2 ochtenden assisteren in groep 1/2.
Carine zal de maandag en vrijdag soms wisselen tussen groep 1/2 en groep 3.

Directie
Volgend schooljaar ga ik een nieuwe uitdaging aan. Voor Kindcentrum Muiderkring/ De
PCHooftschool is er een nieuwe directeur benoemd en dit betekent dat ik ruimte heb voor
nieuwe uitdagingen. Ik heb ervoor gekozen om gewoon directeur van de Vinkenbaan te
blijven maar daarnaast zal ik ook De Tweemaster in Nightevecht en de Catamaran in
Loosdrecht onder mijn hoede krijgen. In de praktijk zal er voor de Vinkenbaan niet heel
veel veranderen. Ik blijf ongeveer twee dagen beschikbaar en daarnaast zal Ilse Smit
gaandeweg het schooljaar weer wat taken van mij overnemen.
Zomerfeest

Vrijdag 20 september 14.15 uur - 16.30 uur Vinkenbaan Zomer Feest!
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dat willen we graag vieren met alle ouders,
leraren en kinderen!
Ook dit jaar weer leuke activiteiten, lekkers en gezelligheid, zodat iedereen even bij kan
kletsen na de vakantie en we de nieuwe kinderen en ouders kunnen verwelkomen.
Als je het leuk vind om ons te helpen bij de organisatie of andere leuke ideeën hebt om er
een top middag van te maken, dan horen we dat graag. We kunnen jullie hulp goed
gebruiken.
Hopelijk zien we jullie allemaal op 20 september!
groeten van de Ouderraad,
Mariëlle, Angela, Lori, Nancy & Djemilah

Vakanties en studiedagen Vinkenbaan 2019-2020
21-10-2019 t/m 25-10-2019
Herfstvakantie
23-12-2019 t/m 03-01-2020
Kerstvakantie
17-02-2020 t/m 21-02-2020
Voorjaarsvakantie
10-04-2020 t/m 13-04-2020
Goede vrijdag en Pasen
20-04-2020 t/m 01-05-2020
Meivakantie
21-05-2020 t/m 22-05-2020
Hemelvaart
01-06-2020
Pinksteren
06-07-2020 t/m 14-08-2020
Zomervakantie
26-08-2019
04-11-2019
05-11-2019
20-12-2019
08-04-2020
09-04-2020
02-06-2020
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Maandkalender
week

27

5 juli

Rapport mee
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8 juli
9 juli
10 juli
12 juli

Musical genodigden
Afscheidsavond groep 8
Meedraaien in nieuwe groepen (13.00 uur)
Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij, vakantie!

