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         Woensdag 25 november 2020 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de studiedag afgelopen week, Blink en het 

schoolplein.  

 

Schoolpleinburgemeester en wethouder 

Door middel van onderstaand bericht stellen de 
schoolpleinburgemeester en wethouder zich voor. 
In de school staat de ideeënbus waarin kinderen 
tips mee kunnen geven aan de burgemeester en 
wethouder. Samen met de directie zal met de tips 
onderzocht worden wat mogelijk is.  
 
Burgemeester Kai Pet 
Ik ben Kai, 11 jaar oud en burgermeester van het 

schoolplein. Nu ik voor deze positie gekozen 

ben, vind ik het leuk om de ideeën van de 

kinderen te gebruiken om zo het schoolplein voor 

iedereen leuker te maken. Ook hou ik van planten 

en van de natuur en dat zien we steeds meer 

terug op het schoolplein. Samenwerken met de 

wethouder en de directeur gaat ook erg goed. Dus 

we gaan nog leuke dingen doen dit schooljaar.   

 
Wethouder Charlotte Saathof 
Hallo ik ben Charlotte Saathof. Ik ben tien jaar oud. En ik ben enigskind.  Ik zit op gitaar- 

en musicalles. Ik teken en knutsel graag. Mijn lievelingsvak op school is Engels. Ik heb me 

aangemeld omdat het me leuk lijkt. En ik denk dat ik er veel van kan leren. Mijn plannen zijn om 

gaas te plakken bij de gaten boven het grijze hek. En meer bloemen op het schoolplein.  Ik kan 

goed ideeën verzinnen maar ik neem die van 

anderen ook mee.   

 

Aanpassingen schoolplein 

De afgelopen weken is er hard gewerkt om op 

een aantal punten het schoolplein aan te 

passen. Bij de aanleg van het plein is er 

jonge, kleine beplanting ingegaan, dit werd al 

snel kapotgelopen. Samen met de gemeente 

hebben we grotere planten en struiken 

geplaatst. Daarnaast was de speelheuvel een 

mooie plek om overheen te rennen. We 

hebben hier een looppad gecreëerd, zodat de 

beplanting eromheen meer de ruimte en rust 

krijgt om te groeien.  

 

Ook is de boekenkast verplaatst, deze werd 

veelal gebruikt als klimtoestel om in de grote 

boom te klimmen.  
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Studiedag woensdag 18 november 

Woensdag 18 november heeft het team een workshop gevolgd over de onderzoekende houding en 

Blink. We hebben praktische tips gekregen om een onderzoekende houding te stimuleren en 

zichtbaar te maken.  

 

In de middag hebben wij met elkaar gesproken hoe wij om zullen gaan met deze tips en welke 

onderwijskundige stappen wij daarin zullen zetten.  

 

Oproep halen en brengen 

Aan het einde van de schooldag merken we dat (groot)ouders die de kinderen komen halen de tijd 

gebruiken om met jongere kinderen te spelen op het schoolplein. Wij willen iedereen vragen buiten 

de hekken te wachten op de kinderen, zodat we niet te veel volwassenen tegelijk op dezelfde plek 

hebben. Wanneer alle klassen naar huis zijn, is iedereen van harte welkom om op het plein te 

spelen.  

 

Sinterklaas 

Op vrijdag 4 december vieren we op school Sinterklaas. Helaas kan Sint dit jaar zelf niet 

langskomen i.v.m. Corona. We hebben ons best gedaan er wel een feestelijke dag van te maken 

voor de kinderen. Als de kinderen op school komen, gaan alle groepen op de gewone manier naar 

binnen: groep 1 en 2 verzamelen bij de juf op het plein, de groepen 3 t/m 8 gaan naar de klas als 

de deur opengaat. 

In de groepen 1 t/m 4 verzorgt de leerkracht een gezellig Sinterklaasprogramma en krijgen de 

kinderen bezoek van 2 Pieten. Als het goed is, hebben de kinderen ook iets voor hen ingestudeerd 

en daar zijn de Pieten nu al heel nieuwsgierig naar! 

In de groepen 5 t/m 8 worden de surprises uitgepakt. In een eerdere brief heeft u al kunnen lezen 

dat de surprises op 2 momenten op school gebracht kunnen worden: 

• woensdag 2 december tussen 12:00 en 12:45 uur 

• donderdag 3 december tussen 8:15 en 8:30 uur 

Let op dat de kinderen deze zelf moeten kunnen dragen en naar de klas moeten brengen aangezien 

ook nu er geen ouders de school in mogen. Op donderdag 3 december worden de surprises 

tentoongesteld en bekeken. 

 

De kinderen hoeven deze dag voor de kleine pauze geen drinken en eten mee te nemen. Dit 

verzorgen wij op school. We draaien we wel een continurooster? Dat houdt in dat alle kinderen met 

de leerkracht op school eten. Wilt u dus een lunchpakketje en wat te drinken meegeven? Om 14:00 

uur zijn de kinderen uit. 

 

Kerst 

Achter de schermen zijn wij ook al druk bezig met het kerstfeest te organiseren op donderdag 17 

december. Ook dit zal dit jaar anders verlopen door Corona. We hebben deze dag een 

continurooster. Dat houdt in dat de kinderen tussen de middag op school eten en om 14:00 uur uit 

zijn. 

De groepen 1 en 2 krijgen deze dag een kerstverhaal te horen waarbij de kerstman ze om hulp 

vraagt. De groep 3 t/m 8 zullen een kerst-escaperoom gaan doen. De rest van de dag wordt door 

de leerkrachten zelf ingevuld.  

 

We kunnen dit jaar niet genieten van een gedeelde maaltijd, zoals andere jaren. Maar we willen wel 

iets feestelijks eten als lunch. Daarom hebben wij bedacht dat de kinderen allemaal een 

schoenendoos meenemen naar school. In de klas gaan we deze versieren en dan komt hij weer 

mee naar huis. Aan u als ouders willen we vragen om de schoenendoos vervolgens te vullen met 

iets lekkers voor de lunch voor uw eigen kind. En hoe leuk is het als de inhoud een verrassing is 

voor uw kind!!! 

Om de inhoud van de dozen niet te te divers te laten zijn, willen u vragen de volgende richtlijnen 

aan te houden: 

In de doos zit iets te drinken, 1 luxe broodje, 1 koekje of snoepje. Als uw kind meer eet, wilt u de 

lunch dan aanvullen met boterhammen? 
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Voor nu vragen we u om uiterlijk maandag 7 december een schoenendoos aan uw kind(eren) 

mee te geven naar school. Dan kunnen we deze gaan versieren. 

 

De Vroonhoeve helpt de voedselbank! 

In tijden waarin de economie het zwaar heeft, hebben meer mensen de ondersteuning van de 

voedselbank nodig. De Vroonhoeve wil de voedselbank dan ook helpen. Net als voorgaande jaren 

zullen er in de school kratten komen te staan. In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u de volledige 

aankondigingsbrief met een lijst van mogelijke producten. Deze kunt u naar eigen inzicht ook 

invullen door lang houdbare producten in de kratten achter te laten.  

 

De actieperiode is van 7 december t/m 11 december. De kratten zijn al vanaf 2 december 

aanwezig. 

 

Schoolfotograaf 

Er zijn de nodige vragen voorbij gekomen of de schoolfotograaf nog komt dit jaar. I.v.m. de 

verwachte ontwikkelingen rondom corona is in overleg met de fotograaf besproken om de 

schoolfoto’s te verplaatsen naar het voorjaar. Wij zullen tegen die tijd kijken wat de ontwikkelingen 

zijn en tijdig aan u laten weten wanneer de foto’s gemaakt zullen worden.  

 

Centrum voor jeugd en gezin 

In de bijlage van dit bericht vindt u twee flyers van het centrum voor jeugd en gezin. De 

onderwerpen dit keer zijn: 

- Peuterpuberteit 

- Bang zijn (voor corona) 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 9 december.  

 

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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