
 
 
 
 

Koningsspelen 
Vandaag zouden we de koningsspelen houden. Helaas kan dit nu niet met alle Vinkeveense scholen maar wel 
thuis! Onze sport- en spelcommissie heeft een heel leuk programma bedacht  in plaats van de echte 
koningsspelen en dit hebben we via Classroom met de leerlingen gedeeld. We hopen dat alle kinderen er 
enthousiast mee aan de gang zijn gegaan! Er zijn leuke spelletjes bij die je alleen kunt doen maar ook 
spelletjes om samen met een broer of zus te doen (of met buurkinderen zoals op de foto hieronder te zien is). 
Veel plezier vandaag!  
 

 
 
Afwachting kabinetsbesluit 
Aanstaande dinsdag zal het kabinet hoogstwaarschijnlijk nieuwe besluiten bekend maken over de 
maatregelen die tot 28 april gelden. We zijn vooral benieuwd of de scholen gesloten blijven of (gedeeltelijk) 
opengesteld worden na 28 april. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn wij al bezig om na te 
denken over het eventueel (gefaseerd) openstellen van de school. Het plan daarvoor is in de maak dus we 
informeren u hierover zodra dit nodig is. 
 
Ervaringen van kinderen met het afstandsonderwijs 
Twee kinderen hebben een stukje geschreven over hun ervaringen met het afstandsonderwijs. Bedankt voor 
jullie input, Jazzmin en Willem! 
 
Zo gaat het thuisonderwijs bij mij (van Jazzmin) 
Het thuisonderwijs vind ik minder leuk want ik zie mijn vriendinnen niet. Ook snapt mijn moeder de opdrachten 
niet zo goed als de meester of juffen doen dus dat maakt het soms een beetje moeilijk. En ik doe het lastige 
huiswerk meestal in de middag omdat ik het wel liever met mijn moeder samen doe en zij in de ochtend altijd 
moet werken. En mijn broertje is ook thuis en meestal heel druk haha. Maar de makkelijke werkjes doe ik 
meestal eerder omdat ik die werkjes wel zelf kan zonder hulp. Wat ik wel leuk vind aan het thuisonderwijs is 
dat ik niet vroeg de deur uit hoef want wij wonen helemaal in Amsterdam om naar school toe te gaan.  



 
 
 
 

En daarom mag ik iets later slapen als normaal en iets later wakker kan worden. Soms neem ik een pauze 
voor mijn huiswerk maar meestal probeer ik het in een keer te doen zodat ik dan gelijk helemaal klaar ben. 
Alleen het lezen doe ik soms voor ik ga slapen en niet overdag. Ik vind het wel heel jammer dat ik nu thuis zit 
vanwege het coronavirus en dat ik daardoor ook geen andere dingen kan doen in de weekenden of op 
woensdagmiddag. Vorige week was het ook heel lekker weer en toen kon ik niet buiten spelen. Gelukkig 
hebben we wel een leuk paasweekend gehad we gingen namelijk samen met mijn oom en tante een 
paasontbijtje houden en dat was wel heel gezellig.  
 
Zo gaat het thuisonderwijs bij mij (van Willem Boer) 
Bij mij gaat het heel goed met werken. Soms gaat er iets mis, maar meestal gaat het wel goed. Meestal ben ik 
vrij snel klaar. Ik kan vaak voor het middageten al even naar buiten. Dat vind ik fijn want dan heb ik nog veel 
tijd om te spelen en papa te helpen. Het nadeel van thuiswerken is dat je je minder goed kan concentreren. Er 
lopen bij ons nog een paar kleine kinderen thuis en die zijn wel eens druk. Dat leidt me af. 
Het is wel leuk thuis omdat er lammetjes zijn en kalfjes. We hebben ook een nieuwe skelter, dus dat is ook 
leuk. Als ik me even af wil reageren, loop ik naar mijn drumstel. Dat heb ik net gekregen voordat we niet meer 
naar school mochten. Dat komt nu heel goed uit! 
Morgen gaan, als het goed is, de koeien naar buiten. De schapen zijn al buiten. Het was erg leuk om te zien 
hoe ze sprongen en blaatten. DUS IK VIND HET NIET ERG THUIS !!!!!!!!!!!!! 
 
Druk bezig met koeien uitzagen voor de zelfgemaakte melkput. 
 

  
 
Vakantierooster 2020-2021 
Afgelopen week is door het bestuur de vakantieregeling voor het volgende cursusjaar vastgesteld. Hieronder 
vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021. 
  
Vakantie datum van datum tot 

Herfstvakantie 19-10-2020 23-10-2020 



 
 
 
 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 

Goede Vrijdag 02-04-2021  

2e Paasdag 05-04-2021  

Meivakantie 03-05-2021 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021 

Pinkstervakantie 31-05-2021 04-06-2021 

Zomervakantie 19-07-2021 27-08-2021 
 
Afhaalbieb 
Dan nog een goede tip om weer boeken te kunnen lenen: de bibliotheek heeft een nieuwe service: de 
afhaalbieb!  Je kunt 5 boeken kiezen die je wilt lenen. Via de website of telefonisch geef je de keuze aan ons 
door. Wij zetten de boeken dan voor je klaar.  
 
https://www.bibliotheekavv.nl/nieuws/afhaalbieb.html?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=E
mail&utm_content=AVV_-_Klanten_nieuwsbrief_2020&utm_campaign=AVV_-_Nieuwsbrief_04-2020_nr_2&ut
m_tag=1564-96391 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 

Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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