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In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over een app om lezen te stimuleren en die wij op 

school ook kunnen inzetten, de schooltijden op donderdag 19 december i.v.m. de kerstviering en 

de kinderraad.  

 

 

Schooltijden Kerst 

Dit jaar zal er een avondprogramma zijn met Kerst. Dit betekent dat de kinderen op donderdag 19 

december tot 12.00 uur school hebben en in de middag vrij zijn. Het avondprogramma wordt 

opgesplitst in tijdvakken over de verschillende groepen. U ontvangt binnenkort informatie over het 

programma.  

 
Yoleo! Ik lees! 

Yoleo is een app die gratis gebruikt kan worden door kinderen die lid zijn van de bibliotheek. In de 

app kunnen kinderen een boek kiezen. Deze wordt voorgelezen, maar ondertussen lezen de 

kinderen ook zelf mee. De tekst is zelfs voorzien van een meeleescursor, zodat kinderen goed 

kunnen volgen waar ze zijn gebleven. 

Voor veel kinderen werkt dit motiverend waardoor ze meer gaan lezen. Meer lezen heeft veel 

voordelen: ontwikkeling van de woordenschat, begripsvorming van teksten, van meer woorden een 

woordbeeld vormen wat handig is voor spelling... 

Bovendien is Yoleo makkelijk in gebruik, vrij van advertenties en is er een ruime keus uit boeken op 

alle AVI-niveaus. 

 

Om lezen te stimuleren willen wij als school kinderen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken 

van de Yoleo-app. Wij zullen zorgen dat deze app op de I-pads staat. Maar de kinderen moeten zelf 

met hun ouders een account aanmaken. Wij vragen daarom om uw medewerking. 

 

Is uw kind al lid van de bibliotheek? Maakt u dan direct een account met het lidmaatschapsnummer 

aan op https://www.yoleo.nl/.  

Is uw kind nog geen lid van de bibliotheek? U kunt uw kind(eren) gratis inschrijven 

via  https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/service/abonnementen.html. U krijgt dan een 

lidmaatschapsnummer en hiermee kunt u een account maken bij Yoleo. 

Kinderen die de inloggegevens bij zich hebben, mogen hier gebruik van maken op school! 

 

Kinderraad 

Op 20 november is de kinderraad van de gemeente Alphen aan den Rijn gestart. 26 scholen van de 

gemeente zijn vertegenwoordigd waaronder De Vroonhoeve. Namens onze school zal Daan 

Langevoort uit groep 7A plaatsnemen in de raad. Wij wensen Daan heel veel plezier.  

 

Denkt u aan: 

1. Het invullen van het hulpouderformulier via intekenen in basisonline 

2. Het invullen van de toestemmingsverklaring voor het gebruik van beeldmateriaal 

3. Bieden op de items van de online veiling.  

https://jouwveilingen.nl/veilingen-vandaag/vroonhoeve-schoolplein-veiling 
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Hieronder weer een aantal andere voorbeelden van veilingitems met de huidige stand: 

 

 

 

 
Een jaar lang een schone auto   Kinderfeestje in Ballorig 

             
Tussenstand: €22,-    Tussenstand: €11,- 

 

    Kunstobject van Jacqueline Schäfer 

 
    Tussenstand: 29,- 

 

Belangrijke data:  

Woensdag 4 december Sinterklaas / surprises in de klas  

Vrijdag 6 december Alle leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 10 december MR vergadering (20.00 uur) 

Donderdag 19 december Kerstviering op school (kinderen zijn om 12 uur vrij) 

Vrijdag 20 december Kinderen om 12 uur vrij  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 12 december 

 

Bijlagen nieuwsbrief: 

- Flyer Boost – geef taal een boost 

- Poster voorlichtingsavond pubers – gamen en social media 
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