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Woensdag 30 oktober 2019                    

 

In deze nieuwsbrief krijgt u het laatste nieuws over het schoolplein, vindt u o.a. een oproep 

namens de scholen, gemeente en politie, en krijgt u informatie over de schoolfotograaf, Blink 

(Wereldoriëntatie) en hulpouderformulieren. 

 

Schoolplein 

In de vakantie is een groot gedeelte van de 

beplanting geplaatst. Op dinsdag 29 oktober heeft 

een afvaardiging van iedere klas geholpen met het 

planten van bloembollen op het plein en eetbare 

planten aan de voorzijde van de school. Zowel het 

schoolplein als de groenstrook aan de voorzijde 

zien er fantastisch uit.  

 

Vanaf donderdag 31 oktober zullen alle oude 

ingangen weer gebruikt worden. Dit betekent dat 

groep 1 t/m 3a naar binnen komen onder de 

luchtbrug en de groep 3/4 t/m 8 bij de 

hoofdingang.  

De kleutergroepen worden opgehaald op de plek waar zij nu ook gehaald worden, de groepen 3 en 

4 bij het draaihek. De groepen 5 t/m 8 verlaten het gebouw aan de straatkant van de 

Vroonhoevelaan.  

 

Opening:  

De officiële opening is op 8 november van 12.00 tot 13.00 

uur. In de bijlage bij deze mail vindt u de uitnodiging 

hiervoor. Wij hopen natuurlijk dat er veel ouders aanwezig 

zullen zijn bij dit moment, waarbij o.a. de burgemeesters 

en wethouders worden beëdigd.  

 

Online veilingactie: 

Bij de ontwikkeling van het plein hebben de kinderen mee 

mogen denken over het ontwerp en de te plaatsen 

speelelementen. Veel van deze wensen hebben we kunnen 

waarmaken.  

 

Om ook de laatste wensen te kunnen realiseren en de 

plannen van de burgemeesters en wethouders uit te 

kunnen voeren houden we nog één actie. De online veiling. 

Via deze veiling kunt u bieden op fantastische items zoals: 

een weekend rijden in een Porsche, stylingadvies voor het 

huis, kunstwerken en nog vele andere mooie kansen. 

De veilingsite is via de volgende link te bereiken: 

https://jouwveilingen.nl/veilingen-vandaag/vroonhoeve-
schoolplein-veiling 
 

Verkiezingen: 

Het was vandaag verkiezingsdag, de schoolpleinburgemeester en wethouder zijn gekozen. In het 

officiële stembureau hebben alle leerlingen kunnen stemmen. Komende week zullen de 

burgemeester en wethouder bekend worden gemaakt.   
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Brief scholen, gemeente, politie 

In de bijlage van de mail vindt u een brief namens de drie scholen (Vroonhoeve, Vianova en 

Mozaïek), de gemeente en de politie om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie rondom de 

school. Wij hopen op uw medewerking om de veiligheid van de leerlingen en het woongenot van 

buurtbewoners te waarborgen.  

 

Hulp bibliotheek 

In de 2e nieuwsbrief van dit schooljaar hebben we een oproep gedaan voor hulpouders bij de 

bibliotheek. Dit heeft al reacties opgeleverd, maar op de maandagmiddag en donderdagmiddag zou 

het fijn zijn als we nog extra ouders beschikbaar hebben.  

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. 

 

Hulpouderformulieren 

In het verleden kreeg u bij de start van het schooljaar een hulpouderformulier om aan te geven bij 

welke activiteiten u de school kunt ondersteunen. Wij hebben gezocht naar een alternatief voor dit 

formulier binnen de bestaande omgevingen. Komende week zullen we een intekenlijst openzetten 

in het ouderportaal van Basisonline. Hier kunt u intekenen bij de activiteiten waar u graag bij zou 

willen helpen, met uw hulp kunnen we activiteiten nog leuker maken. Alvast dank voor het invullen. 

 

Toestemmingsverklaring Basisonline 

Wij weten van 50% van de kinderen of zij wel of niet op de foto mogen. Wij doen daarom een 

dringend beroep op u om het toestemmingsformulier alsnog in te vullen. Zonder deze gegevens is 

het voor ons lastig foto’s te plaatsen in het ouderportaal. U kunt het formulier invullen in het 

ouderportaal via de instelling (gereedschapssleutel) en mijn privacy.  

 

Schoolfotograaf groepsfoto’s 

Morgen, donderdag 31 oktober, worden de groepsfoto’s gemaakt door de schoolfotograaf. Dit 

gebeurt allemaal in de ochtend.  

 

Volgende week donderdag 7 november zullen de individuele foto’s en broertjes/zusjes gemaakt 

worden. Vanaf vrijdag zullen de intekenlijsten opgehangen worden voor broertjes en zusjes die nog 

niet op school zitten. Deze hangen bij de hoofdingang.  

 

Blink 

Sinds dit schooljaar werken wij met de methode Blink voor wereldoriëntatie. Naast de gebruikelijk 

kennisoverdracht wordt er binnen deze methode ook een beroep gedaan op de onderzoekende 

vaardigheden van leerlingen. Dit schooljaar willen wij gebruiken om te ontdekken welke 

mogelijkheden er allemaal zijn om kinderen te toetsen op kennis en vaardigheden. Om hier goede 

keuzes in te maken zullen wij wel toetsen afnemen, maar deze zullen niet zichtbaar zijn op het 

rapport en in Parnassys. De leerlingen zullen op de toetsen zien wat zij goed en fout hadden, op 

deze manier hebben zij wel een beeld van het beheersingsniveau.  

 

Een nieuwe methode brengt ook verschillen t.o.v. de oude met zich mee. Om ervoor te zorgen dat 

alle leerlingen de kerndoelen van alle vakken halen is er besloten om in groep 8 geschiedenis van 

groep 7 te behandelen. Bij aardrijkskunde en natuur wordt wel de stof van groep 8 behandeld.   

 

Dit jaar zullen wij gebruiken om alle mogelijkheden van de nieuwe methode te onderzoeken en 

deze zo goed mogelijk in te voeren.  

Gedurende het jaar zullen wij u informeren over de keuzes die gemaakt worden.  
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Belangrijke data:  

Donderdag  31 oktober   schoolfotograaf (groepsfoto’s) 

Maandag 4 t/m vrijdag 8 november ouders kijken in de klas 

Donderdag  07 november  schoolfotograaf (individuele foto’s en broertjes/zusjes) 

Vrijdag  08 november  officiële opening schoolplein 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 13 november 

 

Bijlagen bij nieuwsbrief 

- Brief namens scholen, gemeente en politie 

- Brief ouderbijdrage 

- Uitnodiging voor de opening van het plein 
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