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         Woensdag 23 juni 2021 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de versoepelingen, de groepen komend schooljaar 

en de informatie over de formatie/leerkrachtenbezetting en de gespreksronde voor groep 6 en 7. 

 

Coronamaatregelen  

Vanaf 26 juni wordt er een volgende stap gemaakt met de landelijke versoepelingen. Deze stap 

heeft ook gevolgen voor de aanpassingen in de school.  

 

De onderwijsprotocollen worden momenteel aangepast. U wordt uiterlijk maandag 28 juni 

geïnformeerd over de nog geldende maatregelen. Voor de laatste drie weken zullen wij in ieder 

geval niet alles loslaten. We blijven gebruik maken van dezelfde ingangen tot aan de 

zomervakantie.   

 

Daarnaast is al wel bekend dat het verkoudheidsbeleid onderdeel van het protocol primair 

onderwijs blijft, dit betekent dat leerlingen met verkoudheidsklachten niet naar school mogen. Om 

te kunnen bepalen of uw zoon/dochter wel of niet naar school mag wordt nog steeds de beslisboom 

gebruikt.  

De beslisboom is te vinden via deze link 

 

Groepen komend schooljaar 

Aan het einde van dit schooljaar verlaten 43 leerlingen van groep 8 onze school en gaan zij naar 

het voortgezet onderwijs. Dit grote aantal schoolverlaters heeft gevolgen voor het aantal groepen 

voor komend schooljaar. Wij zullen het jaar gaan starten met 11 groepen.  

 

De groepen komend jaar zien er als volgt uit: 

Groep 1/2 De Vlinders 

Groep 1/2 De Kikkers 

Groep 1/2 De Bijtjes 

Groep 3 

Groep 4 

Groep 5 (samenvoeging van groep 4A en 4B) Leerlingaantal wordt ongeveer 30 leerlingen 

Groep 6A  

Groep 6/7 (samenvoeging groep 5B en 6B) 

Groep 7A  

Groep 8A 

Groep 8B 

 

Komende week zal bekend worden welke leerkrachten voor de groepen zullen staan. Dit gebeurt 

volgens een, door de MR vastgesteld, communicatieplan.  

Op dinsdag 29 juni is er van 19.30 tot 20.15 uur een informatieavond over de groepsformatie.  

Op woensdagochtend ontvangt u voor 12.00 uur een overzicht met leerkrachten in de formatie. 

Deze informatie is deze ochtend met alle leerlingen in de klas besproken.  

 

De lijsten met leerlingen in de groep zullen dit jaar later verschijnen, uiterlijk maandag 12 juli zal 

de nieuwe klassenlijst gestuurd worden. Op dinsdag 13 juli zullen alle leerlingen kennismaken met 

de nieuwe groep (groep 5 en 6/7) en de leerkracht(en) van volgend jaar. Dit gebeurt tijdens de 

jaarlijkse wisselmiddag.  

http://www.devroonhoeve.nl/
mailto:directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl
http://c/Users/LaurensvanVelzen/Downloads/Beslisboom%20kind%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK,%20AJN,%20RIVM_190521%20(2).pdf
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Informatieavond formatie 29 juni 

Op dinsdag 29 juni is er een mogelijkheid om een toelichting te krijgen over de formatie. Tijdens 

deze informatieavond wordt uitgelegd hoe het aantal groepen wordt bepaald, hoe we met elkaar tot 

dit plaatje zijn gekomen en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Er zal geen uitspraak 

worden gedaan over welke leerkrachten er voor de groepen komen.  

De informatieavond wordt online gehouden en kunt zich tot dinsdagochtend 12.00 uur aanmelden 

door een bericht te sturen in het ouderportaal naar Laurens van Velzen of een mail te sturen naar 

directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl  

De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal uiterlijk om 20.15 uur afgesloten worden.  

 

Oudergesprekken groep 6 en 7/ uitstroomprofiel voortgezet onderwijs 

De ouders van groep 6 en 7 ontvangen deze week een uitnodiging voor het online 15-

minutengesprek over het uitstroomprofiel (groep 6) en het voorlopig advies (groep 7).  

 

In jaren zonder corona en lockdowns werden deze gesprekken gevoerd naar aanleiding van de M-

toetsen van Cito (in februari). Vanwege de korte periode dat wij rondom de Cito’s fysiek onderwijs 

hebben gegeven, is er besloten deze gespreken na de e-toetsen van Cito te voeren.  

 

De leerlingen van groep 6 krijgen een uitstroomprofiel per vakgebied. Dit betekent dat n.a.v. de e-

toetsen per vakgebied wordt gekeken welk uitstroomniveau het meest passend is. Er wordt nog 

geen gemiddeld uitstroomniveau gekoppeld aan deze profielen. Ook kindkenmerken, zoals: 

zelfstandigheid, inzet en huiswerkattitude, worden hierin nog niet meegenomen.  

Het uitstroomprofiel per vakgebied zal leerlingen en ouders een eerste beeld geven van het 

uitstroomniveau.  

 

De leerlingen in groep 7 krijgen een voorlopig advies. Dit voorlopig advies is één niveau op basis 

van de recente gegevens van Cito-toetsen. Daarbij worden ook leerlingkenmerken meegenomen. 

Met het voorlopig advies kunnen ouders en leerlingen zich oriënteren op het Voortgezet Onderwijs 

aanbod.  

 

Studiedag 28 juni 

Aankomende maandag, 28 juni, hebben wij de laatste studiedag van het schooljaar. Op deze dag 

wordt het schooljaar afgerond en wordt er ook al vooruit gekeken naar komend jaar.  

Onderdeel van het gesprek is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Zoals u wellicht in de 

media heeft kunnen lezen wordt er voor een periode van 2 jaar geïnvesteerd in het onderwijs. Het 

NPO is in het leven geroepen om opgelopen achterstanden door 2 lockdowns aan te pakken en 

geeft scholen de kans om een duurzame kwaliteitsverbetering door te voeren. Inmiddels zijn 

a.d.h.v. analyses de kansen in beeld gebracht en zullen wij tijdens de studiedag met elkaar het 

NPO-plan vaststellen. Komend schooljaar zullen wij u zoveel mogelijk informeren wat wij hiermee 

gaan doen.  

 

Bijlagen nieuwsbrief 

Een aantal documenten/flyers is toegevoegd bij de nieuwsbrief.  

Komend weekend is er een beweegspektakel georganiseerd door Boost, dit is een gratis evenement 

op het terrein van de hockeyvereniging.  

 

U leest in een artikel van CJG Hollands Midden over de podcasts die zij hebben.  

 

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u informatie over het Vakantiespel.  

 

 

 

 

 

http://www.devroonhoeve.nl/
mailto:directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl
mailto:directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl
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EK-voetbal 

De afgelopen weken hebben we in de school aandacht 

besteed aan het EK-voetbal. De school is mooi versierd, 

in iedere klas is er met handvaardigheid/tekenen een 

opdracht verbonden aan het EK en iedere leerling heeft 

de uitslag van de wedstrijd Nederland – Oostenrijk 

voorspeld.  

Tussen de creatieve uitslagen van 1024-0 en 32-25 

zitten ook een aantal goede voorspellingen. Deze 

leerlingen hebben een (ijs)prijs ontvangen. Hieronder 

een kleine impressie van de sfeer in de school en de 

knutsels. Op vrijdag 9 juli zullen we nog aandacht 

besteden aan de afsluiting van het EK.  

 

  

 

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 7 juli  

 

Belangrijke data:   

Vrijdag 25 juni    Vrije dag (alle leerlingen zijn vrij)  

Maandag 28 juni     Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)  

Dinsdag 29 juni    Informatieavond formatie 19.30 uur 

Dinsdag 29 juni     MR vergadering 20.00 uur  

 

http://www.devroonhoeve.nl/
mailto:directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl
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Het VakantieSpel 2021 
In de laatste week van de zomervakantie, 23 t/m 27 

augustus 2021, organiseert stichting Vakantiespel Het 

VakantieSpel. Door de Covid-19 maatregelen is besloten 

deelnemers dit jaar drie dagen VakantieSpel aan te 

bieden verspreid over vijf dagen. Bij de inschrijving kan 

uit vijf programma's gekozen worden. Aan elk van de 

drie activiteiten wordt één keer (een hele dag) 

deelgenomen. Eén van de spelonderdelen is een 

speurtocht de andere twee blijven nog een verrassing.  

Dit jaar is het thema van Het VakantieSpel: ‘Olympische 

Spelen’. Iedereen die in groep 3 t/m 8 zit van de 

basisschool kan deelnemen. De online inschrijving voor 

deelnemers start zaterdag 19 juni 2021 om 10:00 uur. 

Kijk op onze website voor alle informatie over Het 

VakantieSpel en het inschrijfproces. 

(www.vakantiespel.com) 

Volg onze sociale media om volledig op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.  

Facebook @vakantiespelalphenaandenrijn en Instagram @stichting_vakantiespel.  
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