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Woensdag 8 januari 2020                    

 

In deze nieuwsbrief vindt u bedankje namens de Kerstcommissie en de voedselbank, een bericht 

over handbaltoernooi en een uitnodiging voor een proefles van het Jeugdtheaterhuis.  

 

Actie voedselbank 

Namens de Kerstcommissie willen we alle leerlingen, ouders en anderen die hebben meegeholpen 

aan de voedselbankinzameling heel erg bedanken. Er zijn ontzettend veel producten opgehaald. We 

hebben dus ook veel volle kratten mee kunnen geven aan de voedselbank en hier zijn zij natuurlijk 

heel erg blij mee!  

 

Handbaltoernooi  

Vrijdag 7 januari was voor groep 3 t/m 8 het schoolhandbaltoernooi in de 

Limeshal. De Vroonhoeve deed mee met maar liefst 8 teams. Naast een hele 

leuke sportieve ochtend/middag zijn we ook nog in de prijzen gevallen. De 

jongens van groep 4 en van 5/6 (gemixt team) mochten een beker mee naar 

huis nemen. Goed gedaan!  

Alle leerlingen bedankt voor het meedoen en ouders bedankt voor het 

begeleiden van de teams.    

Gratis proeflessen bij het Jeugdtheaterhuis! 

Nu Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken en overal weer prachtig versierde Kerstbomen te zien 

zijn, sluiten wij de eerste helft van het lesseizoen van het Jeugdtheaterhuis af. Dit betekent dat ook 

de eerste reeks theaterlessen voor de allerkleinsten afloopt. Gelukkig starten er in het nieuwe jaar 

weer voldoende lessen voor de S-klassen (4 tot 6 jaar) waarin ze zich weer wekelijks kunnen uitleven. 

Met deze lessenreeks wordt er zelfs toegewerkt naar een echte voorstelling tijdens het 

Jeugdtheaterhuis Weekend! Laat jij jouw kleintje in het nieuwe jaar (weer) kennis maken met 

theater? 

 

Op 6 februari 2020 start er een nieuwe reeks Theater- en Musicallessen voor kinderen van 4 t/m 6 

jaar bij het Jeugdtheaterhuis in Parkvilla in Alphen aan den Rijn. Tijdens deze lessen ontdekken ze op 

speelse wijze hoe leuk het is om te zingen, dansen en toneel te spelen. Ze ontdekken nieuwe kanten 

van zichzelf, maken nieuwe vrienden, krijgen meer zelfvertrouwen en er wordt vooral veel plezier 

gemaakt! Op donderdag 23 januari van 15:45 tot 16:15 uur kunnen kleine theaterliefhebbertjes 

in Parkvilla een gratis proefles volgen om een idee te krijgen van wat een les van het 

Jeugdtheaterhuis nu precies inhoudt, of om een keer een vriendje of een vriendinnetje mee te nemen. 

Inschrijven voor deze gratis proefles kan via www.jeugdtheaterhuis.nl.  

 

Hoe mooi zou het zijn als jouw kind in het nieuwe jaar staat te stralen op het toneel!  
 

Belangrijke data:  

Dinsdag 28 januari   MR vergadering (20.00 uur) 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari Voor deze dagen is een landelijke onderwijsstaking, wij 

laten zo snel mogelijk weten wat dit betekent voor De Vroonhoeve.  

Dinsdag 4 februari    Studiedag 

Woensdag 5 februari   Leerlingen krijgen rapport 

Dinsdag 11 februari   Rapportgesprekken 

Donderdag 13 februari   Rapportgesprekken 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 22 januari 2020 
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