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Woensdag 4 september 2019                    

 

In deze nieuwsbrief kunt u vinden op welke wijze u zich kunt aanmelden voor de startgesprekken 

van volgende week, een oproep namens de bieb en decocommissie, een update over het 

schoolplein, een thema-avond van het CJG en de mogelijkheid tot aanpassing van privacygegevens 

in Basisonline. 

 

Startgesprekken 

Maandag 9 en woensdag 11 september vinden de startgesprekken plaats. In dit gesprek met de 

leerkracht krijgt u de gelegenheid om kennis te maken en belangrijke informatie over uw kind te 

delen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de vragenlijst die gebruikt kan worden ter 

voorbereiding op dit gesprek.  

U ontvangt via Basisonline een uitnodiging om in te schrijven. De inschrijving start op donderdag 5 

september om 16.00 uur voor ouders met meerdere kinderen op school. 24 uur later zal deze 

opengesteld worden voor de overige ouders. Wij zien graag alle ouders bij deze gesprekken om 

ervoor te zorgen dat het een succesvol jaar wordt voor uw zoon/dochter.  

 

Oproep ouderhulp 

Ook dit schooljaar hebben we de hulp van ouders hard nodig om alles zo goed mogelijk te 

organiseren voor de leerlingen. Het leesonderwijs is een belangrijk onderdeel en in dat kader is het 

noodzakelijk dat we de bibliotheek kunnen blijven organiseren.  

Wij zijn daarom op zoek naar ouders die kunnen helpen op maandag, dinsdag of donderdag om de 

kinderen te voorzien van nieuwe boeken. Wilt u graag helpen en bent u op één van deze dagen in 

de gelegenheid meldt u dan aan via directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl met daarbij de dag dat u 

beschikbaar bent en uw contactgegevens.  

 

Onderstaande oproep is namens de decocommissie: 

Gezocht: helpende handen  

De decoratiecommissie is op zoek naar nieuwe mensen die met ingang van dit schooljaar willen 

helpen bij het ophangen/afhalen van de decoraties in school.  

De wisselweken (6-8 momenten per jaar) zijn aan het begin van het schooljaar bekend. In die 

weken kan een ochtend of een middag (na schooltijd) meegeholpen worden. Eigen kinderen mogen 

natuurlijk ook assisteren.  

Daarnaast zijn we ook op zoek naar creatieve ouders die het leuk vinden om met ons nieuwe 

decoraties te maken.  

Heeft u vragen? U kunt ons mailen: decoratie.vroonhoeve@gmail.com of u kunt op school Silvie 

(groep 6b Levi, groep 3/4 Ravi), Anneke (Kikkers groep 1 Renske, groep 5/7 Maarten) of Linda 

(groep 8a Amber, groep 6b Tim) aanspreken.  

Aanmelden kan via bovenstaand e-mailadres. 
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Update schoolplein 

De komende week zullen we zeker nog gebruik maken van de ingangen zoals eerder vermeld. De 

lijnen van het nieuwe schoolplein worden goed zichtbaar, maar er moet nog een hoop gebeuren om 

een gedeelte van het plein weer te kunnen openen.  

 

Deze week is er hard gewerkt aan de afronding van het grote speeltoestel en het aanleggen van de 

watergoot. Hierdoor wordt langzaam zichtbaar hoe het er uiteindelijk uit komt te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging privacygegevens 

Afgelopen jaar heeft iedere ouder een formulier gekregen in het kader van de nieuwe AVG 

wetgeving. Nu wij gebruik maken van het ouderportaal van Basisonline is het mogelijk om uw 

privacyinstellingen te wijzigen. Dit kunt u doen via de instellingen en mijn privacy. 

 

Thema-avond Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) 

Het CJG organiseert op maandag 30 september van 19.30 tot 21.30 uur een thema-avond voor 

ouders die gaan scheiden. De avond staat in het teken van in gesprek gaan met uw kind. 

 

 
Aanmelden kan via www.cjgalphenaandenrijn.nl en er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. 

De informatieposter is ook nog als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.   

 

http://www.devroonhoeve.nl/
mailto:directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl
http://www.cjgalphenaandenrijn.nl/


 

         Openbare basisschool De Vroonhoeve, Vroonhoevelaan 8, 2408 ST, Alphen aan den Rijn, 0172-478902, 
                                Website: www.devroonhoeve.nl, email: directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl 
                                    Telefoonnummer overblijf voor af en/of aanmelden: 06-42971222 

 

 

Belangrijke data:  

Helaas stonden in de vorige nieuwsbrief de data van de studie tweedaagse verkeerd. In 

onderstaand overzicht van belangrijke data staan de juiste.   

Woensdag  4 september    onderwijskundige nieuwsbrief  

Maandag  9 september    startgesprekken  

Woensdag  11 september    startgesprekken  

Dinsdag   17 september    MR-vergadering  

Woensdag  18 september    jaarmarkt, kinderen zijn vrij   

Donderdag  10 oktober    studie tweedaagse team  

Vrijdag  11 oktober     studie tweedaagse team  

Maandag  21 oktober     start herfstvakantie  
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