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         Woensdag 11 november 2020 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de personele bezetting, Sinterklaas en het 

onderwijs op afstand.  

 

 

Vertrek Luzanne Boersma 

Na ruim 8 jaar ga ik per 1 januari De Vroonhoeve verlaten. Ik heb met veel plezier hier gewerkt, maar ik 
ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik word adviseur Passend Onderwijs bij het samenwerkingsverband 
Zoetermeer. Dit is voor mij een mooie kans om een vervolgstap te maken en ga die met veel plezier 
tegemoet. Natuurlijk vind ik het ook jammer om de kinderen van De Vroonhoeve achter te laten, maar 
ik heb het volste vertrouwen in het team van De Vroonhoeve. Bij deze wil ik u als ouders ook bedanken 
voor de fijne samenwerking die ik met u heb ervaren. Ik hoop dat er nog een mogelijkheid is om u 
gedag te zeggen, maar hier kunnen we later pas iets over zeggen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Luzanne Boersma 
 

 

Personele bezetting/vervanging 

Bovenstaande leidt tot een vacature binnen de school. Een gedeelte daarvan, de interne 

begeleiding, wordt intern opgelost. Judith van Dijck zal de volledige IB op zich nemen.  

Wanneer er meer bekend is over de invulling van de groepen dan zal dit gecommuniceerd worden.  

 

Ook beginnen wij steeds meer te merken dat het aanbod van invalleerkrachten lager is dan de 

vraag. Helaas hebben ook wij al klassen naar huis moeten sturen of met veel verschuivingen 

interne oplossingen kunnen bedenken. Dit is geen ideale omstandigheid om onderwijs in te geven, 

wij hopen op uw begrip als deze ingreep gedaan moet worden in de klas van uw zoon/dochter.  

 

 

Studiedag woensdag 18 november 

Woensdag 18 november is de volgende studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij. Met het team 

zullen wij een online cursus volgen over een onderzoekende houding. Deze werkwijze hoort bij de 

methode Blink waar wij sinds vorig jaar mee werken.  

 

 

Sinterklaasviering 

Dit jaar zal vanwege Corona de Sinterklaasviering er anders uitzien dan andere jaren. Sinterklaas zal 
onze school niet bezoeken. Dit heeft te maken met de risico's die Sinterklaas niet wil lopen. We hebben 
ook gesproken over een hulpsinterklaas inschakelen. Dit heeft als nadeel dat de kans op verkoudheid of 
ziekte dit jaar groter is dan andere jaren en dan moeten we op het laatste moment de plannen 
wijzigen. Dat willen we niet doen. 
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We zullen op school met de kinderen bespreken dat Sinterklaas waarschijnlijk niet komt. Sinterklaas zal 
wel een boodschap aan de kinderen in de onderbouw achterlaten via Pieten. Zij zullen de school wel 
bezoeken op 4 december, maar alleen in de onderbouw. 
De groepen 5 t/m 8 gaan maandag lootjes trekken. In basisonline vindt u een brief met uitleg en 
richtlijnen voor de surprises, cadeautjes en gedichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Sint-commissie. 
 

Onderwijs op afstand 

Het kan voorkomen dat leerlingen thuis moeten werken omdat een gezinslid in afwachting is van 

een testuitslag, corona gerelateerde klachten heeft of er iemand positief besmet is. Door middel 

van de weektaak proberen we het onderwijsproces wel door te laten gaan. Instructies zijn te volgen 

via Microsoft Teams. Hierbij willen wij wel een aantal punten ter aandacht meegeven: 

- Leerlingen zitten op een rustige werkplek om de instructie te volgen 

- Leerlingen volgen de instructie via een koptelefoon of oortjes  

- De lessen mogen niet worden opgenomen 

 

Webinar Centrum voor Jeugd en Gezin 

Tieners en sociale druk & groepsdruk 

Donderdag 19 november 2020 

van 20.30 tot 21.30 uur 

Voor ouders van kinderen van 10 tot 18 jaar 

 

De puberteit is een roerige tijd. Jezelf leren kennen, je staande houden en je plek vinden tussen 

leeftijdsgenoten én omgaan met alle verwachtingen van ouders, anderen en sociale media. Er 

wordt steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee. 

§ Hoe zorg jij er als ouder voor dat je de sociale druk voor je kind niet te hoog maakt? 

§ School, studie en social media staan in het teken van presteren en voldoen aan het ideale plaatje. 

Hoe begeleid je je kind hierbij? 

§ Wat maakt dat tieners zo gevoelig zijn voor groepsdruk en hoe leer je je kind hiermee omgaan? 

 

In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) geeft kinderpsycholoog 

en opvoedkundige Tischa Neve jullie veel voorbeelden en praktische tips die je direct in de praktijk 

kunt toepassen. We staan stil bij onze rol als ouders bij de sociale druk die kinderen kunnen voelen. 

We kijken naar wat je zelf kunt veranderen en hoe je je kinderen kunt ondersteunen en begeleiden 

rond sociale druk en groepsdruk. 

 

Aanmelden: 

Wil meer weten over wat je kan doen als je tiener sociale druk of groepsdruk voelt? Meld je dan 

gratis aan voor het webinar ‘Tieners en sociale druk & groepsdruk’ via www.cjgcursus.nl 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 25 november.  

 

Belangrijke data:   

Maandag 16 november  Lootjes trekken groep 5 t/m 8 

Woensdag 18 november  Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

Vrijdag 4 december Sintviering (continurooster tot 14.00 uur!) 
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