Schooljaar 2020-2021

Nieuwsbrief woensdag 11-11-2020
Open Podium
Aanstaande woensdag 18-11 is er voor de leerlingen een Open Podium. Via Laura Koenes
(leerkracht groep 7/8) zullen de ouders van de leerlingen die optreden benaderd worden om
goedkeuring te geven voor het filmen van hun zoon/dochter. Achteraf ontvangt u dan het
beeldmateriaal, zodat u toch nog een beetje mee kunt kijken naar de kunsten van uw kind.
Oudergesprekken
Vorige week waren de online oudergesprekken. Het was fijn om u allemaal te kunnen ‘zien’.
Al zien we u liever in school, het is nu toch mooi gelukt om even contact te hebben. Uiterlijk
eind volgende week staan alle gespreksverslagen in het ouderportaal.
Letters Najat
Voor een lesactiviteit in de kleutergroep is Najat op zoek naar doosjes van chocoladeletters
(waar de betreffende letter duidelijk zichtbaar op te lezen is). Mocht u deze de komende
periode hebben, dan kunt u ze via uw zoon of dochter laten inleveren bij haar.

Afwezigheid gymleerkracht
Nadat vorige week de leerlingen les hebben gehad van de invalleerkracht, is afgelopen
maandag de gymles weer gegeven door onze eigen gymdocent Karin Lampen. Ze is nog
licht herstellende van haar blessure, maar gelukkig weer in staat om zelf les te geven.
Nieuwe leerkracht groep 3/4
In onderstaande tekst stelt Corinne Barnhoorn (de nieuwe leerkracht groep 3/4 op
donderdag) zich kort aan u voor:
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben de juf die elke donderdag in groep 3/4 les gaat geven.
Ik heet Corinne Barnhoorn, woon met mijn man in Bussum en heb mijn ervaring liggen in het
speciaal onderwijs en het reguliere onderwijs.
Het is leuk om op de Vinkenbaan te werken, het is een kleine school met een leuk team.

Naast de Vinkenbaan vervang ik ook nog wel op andere scholen want ik ben na vele jaren
op mijn eigen school nu invaljuf.
We gaan er een fijne tijd van maken en hopelijk in goede gezondheid !
Tot ziens, Corinne Barnhoorn.
Open dagen Voortgezet Onderwijs
De komende periode houden middelbare scholen altijd open dagen voor leerlingen uit groep
7 en 8. Dit jaar ziet dat er op veel scholen anders uit dan voorheen, gezien de
Coronamaatregelen. Zo houden sommige scholen alleen maar open dagen voor leerlingen
uit groep 8, of moet er worden ingeschreven voor een vast tijdslot. Middels de website van
de betreffende school wordt u verder op de hoogte gehouden.
Via https://www.gooisegids.nl/ wordt u doorverwezen naar de websites van de scholen en
een overzicht van de open dagen. Onderaan de startpagina vindt u een handige zoekfunctie
om scholen in een bepaalde plaats met een specifieke schoolsoort te vinden. Let op: dit
betreft alleen scholen in het Gooi. Voor scholen in Almere kunt u kijken op
https://www.kiesjeschoolinalmere.nl/

Maandkalender
week
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Gehele week
13-11

Citotoetsen groep 8
Groep 5 t/m 8: lootjes trekken Sinterklaas
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Gehele week
18-11

Citotoetsen groep 8
Open Podium
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24-11
25-11
26-11
27-11

Groep 1 t/m 4 zingen bij de Florisberg
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Schoenzetten op school
Groep 5 t/m 8: surprises inleveren
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02-12

Sinterklaasviering

week
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07-12
08-12

Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8

week
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17-12
18-12

Kerstviering
12 uur kerstvakantie

