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In deze nieuwsbrief een oproep voor materialen, informatie over Sinterklaas, de veilingactie, 

hulpouderformulieren en nogmaals de toestemmingsformulieren. En een kleine terugblik op de 

opening van het plein.  

 

 

Nieuws van de Sintcommissie 

Het is bijna zover, Sinterklaas en zijn Pieten komen bijna aan in ons land.  
 
Afgelopen maandag hebben de kinderen en leerkrachten van groep 5 t/m 8 een lootje getrokken. 
 
Op 27 November mogen alle kinderen van groep 1 t/m 4 een schoen zetten op school. 
Vergeet dus niet op deze dag uw kind een schoen mee te geven!  
 
Op 4 december komen de Sint en zijn Pieten bij ons langs op school.  
Zij zullen rond 8.45 uur aankomen. Ook de ouders/verzorgers zijn dan van harte welkom om ze warm te 
onthalen. De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 
 
5 december is een gewone schooldag.  
Op vrijdag 6 december hebben de kinderen een dagje vrij! 
 
Wij hebben er veel zin in! 
Met vriendelijke groet, 
De Sintcommissie. 
 

Oproep materialen 

De Vroonhoeve heeft lege doosjes nodig! 
Kunt u ons helpen?! 
Uw kind kan deze inleveren bij de leerkracht. 
 

Hulpouderformulieren 

Het oude hulpouderformulier heeft u dit jaar niet ontvangen. Om zoveel mogelijk binnen de 

bestaande omgevingen te werken is deze ontwikkeld in Basisonline.  

Vanaf nu kunt u intekenen op het hulpouderformulier, u heeft hiervoor ook een aparte uitnodiging 

ontvangen.  

 

Toestemmingsverklaring Basisonline 

Het blijkt dat de toestemmingsverklaring in basisonline moeilijk vindbaar is. Hieronder een 

stappenplan om deze in te vullen: 

- Ga in de app naar de gereedschapssleutel bovenaan. Op de website komt u in het menu 

door met de muis op uw naam (rechtsboven) te gaan staan.  

- Kies mijn privacy 

- Hier staan een aantal vragen over verwerking persoonsgegevens en medische gegevens 

- Onderaan vindt u het toestemmingsformulier over het gebruik van beeldmateriaal. Deze 

moet apart worden ingevuld.  
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Nogmaals de dringende oproep om dit zo snel mogelijk in te vullen. Alleen met deze toestemming 

kunnen wij foto’s plaatsen binnen het ouderportaal.  

 

 

Schoolfotograaf  

Een aantal leerlingen is afgelopen week niet op de foto geweest bij de fotograaf. Aankomende 

woensdag, 20 november, zal hij deze leerlingen alsnog op de foto zetten. Via de leerkrachten wordt 

geïnventariseerd welke leerlingen er niet waren.  

 

 

Opening schoolplein 

Afgelopen vrijdag 8 november hebben we op een feestelijke manier het schoolplein officieel 

geopend. Wethouder Leo Maat heeft de schoolpleinburgemeester Tobias Schansman en wethouder 

Kai Pet beëdigd. Zij hebben daarna symbolisch de waterpomp in gebruik genomen en de planten 

water gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de opening was de pers aanwezig.  

Via onderstaande link is een leuk bericht over de opening te lezen: 

https://www.allesinalphen.nl/nieuws/eerste-groenblauwe-schoolplein-geopend.html  

 

Op maandag 18 november is bij studio Alphen de radio-uitzending ‘Natuurlijk Alphen’ van 20.00 tot 

21.00 uur. In dit programma wordt ook aandacht besteed aan de opening. Via de website van 

Studio Alphen is dit nog 4 weken terug te luisteren.  

 

Online veilingactie 

Tijdens de opening is er verwezen naar de laatste actie die we houden, de online veiling. Wij hopen 

hiermee nog de laatste wensen te kunnen realiseren en de initiatieven van de 

schoolpleinburgemeester en wethouder mogelijk te maken.  

De veilingsite is via de volgende link te bereiken: 

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

 

Op de volgende pagina vindt u een aantal items die geveild worden. Voor alle items verwijs ik u 

door naar de bovenstaande link.  
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Weekend Rijden in een Porsche   Huiskamer Concert Remco Reij 

                      
Tussenstand: €76,-     Tussenstand: €15,- 

 

    Drive In Show by Rutger Alexander 

 
    Tussenstand: 101,- 

 

 

 

Belangrijke data:  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 27 november 
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