Woensdag 9 december 2020
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over een kwaliteitsonderzoek, het schoolplein, Kerst, de
vervangingsproblematiek en een reminder over de voedselbankactie.
Schoolplein afgesloten
Nu de donkere decemberdagen weer zijn aangebroken merken wij ook dat het schoolplein ’s avonds
hangjongeren aantrekt. In overleg met de gemeente en
politie is besloten het schoolplein in de avonduren af te
sluiten. Na schooltijd zijn de kinderen nog steeds welkom
om te spelen.

De Vroonhoeve helpt de voedselbank!
De eerste week met de kratten voor de voedselbank heeft al
een hoop opgeleverd, dank daarvoor. Wij hopen natuurlijk
de voedselbank nog meer te kunnen helpen. De kratten
staan tot aankomende maandag, 14 december, in de school.
U kunt helpen door lang-houdbare producten mee te geven
aan uw kind. Een voorbeeldlijstje vindt u hiernaast:

Vervangingsproblematiek
Op dit moment krijgen de scholen in Alphen steeds meer te maken met de
vervangingsproblematiek in het onderwijs. De ‘R’ zit al een aardig tijd in de maand en dit merken
wij als het gaat om verkoudheidsklachten. Wij volgen nog steeds de RIVM- richtlijnen, waardoor
leerkrachten met verkoudheidsklachten thuisblijven en een test aanvragen. Er is nog steeds sprake
van een testvoorrangsprocedure voor leerkrachten waarbij het onderwijsproces in gevaar komt. Dit
betekent dat een leerkracht bij een negatieve uitslag in ieder geval één dag afwezig is. De praktijk
laat op dit moment zien dat hier regelmatig geen vervanging voor beschikbaar is. Er wordt altijd
intern gekeken of er nog mogelijkheden zijn, maar het is de realiteit dat in deze tijd klassen wat
vaker thuis komen te zitten. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Afscheid juf Luzanne
Voor de kerstvakantie neemt juf Luzanne afscheid van De Vroonhoeve. Op donderdag 17 december
neemt zij afscheid in groep 6/8 en op vrijdag 18 december in groep 7a. Ze zal op vrijdag ook nog
even langsgaan in de groepen 6a, 7b en 8a aangezien zij hier meerdere jaren intern begeleider van
is geweest.
Op vrijdag 18 december bent u als ouders om 12:00 uur welkom op het plein om juf Luzanne
gedag te zeggen.
Ventilatie
Afgelopen week heeft u een brief ontvangen over de keuring van de ventilatie. Ondanks dat de
ventilatie is goedgekeurd zullen wij ook nog steeds de natuurlijke ventilatie (ramen, deuren,
roosters) moeten gebruiken. In deze tijd zorgt dit er wel voor dat de temperaturen in de klassen
lager zijn. Ik wil u vragen hiermee rekening te houden bij de kledingkeuze.
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Kerst
Deze week worden op school de schoenendozen versierd. De dozen komen uiterlijk dinsdag 15
december weer mee naar huis. Wij vragen u deze te vullen met een verrassingslunch voor uw eigen
kind. We geven u een paar richtlijnen om de verschillen tussen de dozen voor de kinderen
onderling niet te groot te maken:
•
•
•
•

iets te drinken
een luxe broodje (bijvoorbeeld een croissant)
een snoepje of koekje
evt. aangevuld met boterhammen, afhankelijk van de eetlust van uw kind

Wilt u de gevulde schoenendoos meegeven op donderdag 17 december? Op deze dag vieren wij
met de kinderen kerst op school. De kinderen mogen deze dag hun foute kerstkleren aan doen
(gekke trui, leuke oorbellen, kerstmutsen, enz.) Wij zorgen op school voor een hapje en drankje in
de kleine pauze. Tussen de middag genieten we in de klas van de verrassingslunch en om 14:00
uur zijn de kinderen uit.
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen
vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze
gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook
belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen
hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat
de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat
dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel
Nederland helpt te verbeteren.
De school zal de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling
van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden
opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit
herkenbaar zijn voor andere mensen.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van
persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de
wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere
statistieken die zij maakt. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw
eigen kind, dan kunt u dit laten weten aan Laurens van Velzen. De school zorgt er dan voor dat de
gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.
Groen doet goed
In de bijlage van dit bericht vindt u een flyer van groen doet goed. Een initiatief van Alphen
beweegt. Met behulp van kinderambassadeurs willen zij kinderen stimuleren meer te bewegen en
de natuur in te gaan. De kinderen die het leuk vinden om hierover mee te denken hebben tot
vrijdag 8 januari de tijd om zich in te schrijven.
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Proeflessen Alphense sterren
De Alphense sterren geven al jaren muziekles aan leerlingen van de Vroonhoeve. De drie scholen
aan de Vroonhoevelaan zoeken de verbinding hierin, zodat er nog meer op niveau lesgegeven kan
worden. Door deze samenwerking komen er weer kansen voor kinderen die willen starten met
muziekles.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 6 januari.
Belangrijke data:
Donderdag 17 december 2020
Vrijdag 18 december 2020
Maandag 4 januari 2021
Woensdag 6 januari 2021

Kerstviering (continurooster tot 14.00 uur)
Start Kerstvakantie om 12.00 uur
Kinderen weer naar school
Onderwijskundige nieuwsbrief
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