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         Woensdag 7 juli 2021 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de activiteiten rondom het EK-voetbal, het afscheid 

van groep 8, de studiedagen volgend schooljaar en een aantal bijlagen.  

 

Afronding schooljaar – Ek-voetbal 

Het Ek-voetbal was voor Nederland niet een succes, maar op De 

Vroonhoeve hebben wij een aantal geschikte bondscoaches met een 

voorspellende gave rondlopen. In de hele school is de wedstrijd 

Nederland-Oostenrijk voorspeld en in totaal hadden 15 kinderen en 

één juf de uitslag goed voorspeld. Zij hebben allemaal een leuke 

(ijs)prijs gekregen.  

 

Aankomende vrijdag zal de activiteitencommissie (AC) zorgen voor 

een pauzehap en een klein aandenken aan de activiteiten rondom het EK-voetbal. Na een 

coronajaar waar een aantal activiteiten niet konden doorgaan, was het leuk om het jaar in het EK-

thema af te sluiten. Dank aan de AC voor de ondersteuning.  

 

Groep 8 

Voor groep 8 zit de basisschooltijd op De Vroonhoeve er weer bijna op. Een gek jaar om af te 

sluiten op de basisschool. Deze week hebben alle leerlingen drie dagen feest in en rondom de 

school. Na het waterfestijn en spelletjes vandaag hebben zij morgen activiteiten rondom de 

Zegerplas en een avondprogramma op school en in de wijk. Vrijdag brengen zij een bezoek aan Jeu 

de boer. Volgende week woensdag zullen zij voor de ouders de musical opvoeren in het Parktheater 

en op donderdag hebben zij echt de laatste dag op school. Wij wensen alle leerlingen van groep 8 

een mooie laatste week en heel veel plezier en succes op de middelbare school! 

 

Vrije dagen 

In een eerdere nieuwsbrief bent u al geïnformeerd over de vakanties voor komend schooljaar.  

Hieronder vindt u de data van de studiedagen 

7 oktober 
6 december 
4 februari 
30 maart 
28 juni 
 

U ontvangt in de laatste week van het schooljaar de jaarkalender waar u alles in één overzicht vindt 

en de data zullen dan ook zijn toegevoegd in het ouderportaal.  
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Lekker lezen in de vakantie 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog 

geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de 

online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken 

op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per 

leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app.  

 

Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met 

boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je 

ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app! 

 

Alphense sterren 

Komend jaar zullen we muzieklessen na schooltijd van de Alphense sterren weer oppakken. De 

afgelopen tijd hebben deze lessen vooral online plaatsgevonden. De laatste weken kon dit weer op 

school. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar zullen we u informeren over het aanbod van 

Alphense sterren.  

 

Bijlagen nieuwsbrief 

Een aantal documenten/flyers is toegevoegd bij de nieuwsbrief.  

U vindt een flyer voor het Alphense summercamp wat georganiseerd gaat worden. Dit 

summercamp staat gepland van 26 t/m 30 juli en is voor een kinderen een leuke activiteit in de 

vakantie.  

 

Het centrum voor Jeugd en Gezin organiseert een lezing over autisme en gamen voor ouders van 

kinderen met een (vermoeden) van autisme.  

 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 14 juli  

 

Belangrijke data:   

Dinsdag 13 juli    Wisselmiddag  

Woensdag 14 juli   Musical groep 8 

Vrijdag 16 juli   Start zomervakantie – alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
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