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Woensdag 8 september 2021 

 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de hulpouderformulieren in Basisonline, ecoschool, 

schoolreis, het programma Bouw en de traktaties.  

 

Hulpouders 

Naast deze nieuwsbrief ontvangt u vandaag ook de uitnodiging om in Basisonline het 

hulpouderformulier in te vullen. Nu er sprake is van enige versoepelingen voor het 

basisonderwijs kunnen we uw hulp weer hard gebruiken bij verschillende activiteiten en feesten. 

Om de leerkrachten zich te laten focussen op het onderwijsproces is het soms ook fijn om bij 

een aantal onderdelen in de school ondersteuning van ouders te krijgen, denk hierbij aan de 

bibliotheek, decoratie van de school of het onderhoud van het schoolplein.  

 

Deze week is ook de activiteitencommissie al de eerste keer bij elkaar gekomen om vooruit te 

kijken naar de feesten die er dit jaar zijn. Ook voor hen zou het fijn zijn als er meer ouders mee 

willen denken.  

 

Kunt u niet structureel helpen, maar vind u het wel fijn om de school af en toe te ondersteunen 

dan is het ook mogelijk om dit aan te geven op het hulpouderformulier. Wij hopen op veel 

ondersteuning, zodat we er weer een mooi schooljaar van kunnen maken.  

 

Traktatie 

Binnen de protocollen worden nog steeds dezelfde hygiënemaatregelen voorgeschreven en deze 

passen wij vooralsnog ook toe op het traktatiebeleid. Op dit moment willen wij u nog vragen om 

bij een verjaardag te kiezen voor een voorverpakte traktatie.  

Zodra het mogelijk is om dit beleid los te laten dan zullen wij u hierover informeren.  

 

Ecoschool 

Sinds het schooljaar 2015-2016 werkt de Vroonhoeve met het 

duurzaamheidsprofiel. De aanleg van het groen- blauwe 

schoolplein is het grootste project tot nu toe geweest. Nu deze 

stap gemaakt is, is het tijd voor de volgende stap. De Vroonhoeve 

start dit jaar met het project Eco-schools. Hierbij gaan we werken 

naar een integrale aanpak van duurzaamheid in samenwerking 

met leerlingen, ouders en instanties. Eco-schools heeft ons 

inmiddels een begeleider toegewezen en deze maand gaan we het 

project echt opstarten.  

 

Ook hier hebben wij uw hulp bij nodig. Vindt u het leuk om mee te 

denken over verduurzaming van de school en om samen met 

leerlingen deze uitdaging aan te gaan, meldt u dan aan door een 

mail te sturen naar directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl  

 

Wilt u meer weten over eco-schools en wat zij wereldwijd al met vele scholen bereikt hebben 

dan kunt u meer informatie vinden via de volgende link: Hoe het werkt - Eco-Schools  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.devroonhoeve.nl/
mailto:directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl
mailto:directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl
https://eco-schools.nl/over-eco-schools/hoe-het-werkt


 

         Openbare basisschool De Vroonhoeve, Vroonhoevelaan 8, 2408 ST, Alphen aan den Rijn, 0172-478902, 
                                Website: www.devroonhoeve.nl, email: directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl 
                                    Telefoonnummer overblijf voor af en/of aanmelden: 06-42971222 

 

Schoolreis 

Vanwege de coronamaatregelen zijn wij de afgelopen jaren niet op schoolreis geweest. In 2020 

waren er al wel afspraken gemaakt met busmaatschappijen en de locaties. Mede vanwege deze 

afspraken gaan wij dit schooljaar op een ander moment op schoolreis, namelijk op vrijdag 8 

oktober.  

 

De kleuters gaan 1x per twee jaar op schoolreis. Zij gaan dit jaar ook en zullen de dag 

doorbrengen in Avifauna. Gezien de locatie vragen wij de ouders om de kinderen niet naar 

school te brengen maar naar Avifauna en ook daar weer op te halen.  

Groep 3 t/m 8 gaat naar diergaarde Blijdorp.  

 

Zoals u ziet gaat ook groep 8 dit jaar mee op schoolreis. Normaal gaan de leerlingen in groep 8 

alleen op kamp, maar door de vele gemiste schoolreisjes en de andere periode van het 

schoolreis zullen zij dit jaar wel meegaan.  

 

U ontvangt op korte termijn alle informatie over tijden, betaling enz.  

 

Muzieklessen Alphense sterren 

Binnenkort starten de muzieklessen van de Alphense sterren weer. Deze muzieklessen zullen bij de 

start gericht zijn op keyboard of gitaar en we zullen de komende periode gebruiken om ons te 

oriënteren op een uitgebreider aanbod. U ontvangt op korte termijn meer informatie over het 

aanbod, de tijden en de kosten voor deze muzieklessen. Ook krijgt u dan meer te horen over de 

proeflessen die georganiseerd worden.  

 

Inloggen Parnassys  

Als ouder kunt u inloggen in Parnassys. Hier kunt u o.a. de verslagen van de oudergesprekken en 

de resultaten van uw kind vinden, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een adreswijziging 

door te geven. Via deze website kunt u inloggen: https://ouders.parnassys.net/ 

Mocht u niet meer kunnen inloggen dan kunt u een bericht sturen naar onze intern begeleider 

(judithvandijck@morgenwijzer.nl) 

 

Bouw! op school hervat 

Deze week was het eindelijk zover: we kunnen weer op school aan de slag met het leesprogramma 

Bouw!. 

Afgelopen maandag stonden er heel veel tutors (leerlingen uit groep 6, 7 en 8) klaar om met een 

leerling uit groep 3,4 of 5 te gaan lezen. Dit gaan we vanaf nu weer drie of vier keer per week 

doen. Dit is nuttig, maar ook hartstikke leuk om met elkaar te doen.  

We willen de ouders die de afgelopen maanden thuis met hun kind hebben geoefend hartelijk 

bedanken. Uiteraard blijft het mogelijk om thuis af en toe een lesje te doen. 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 28 september.  

 

Belangrijke data:   

13,14,16 en 17 september   startgesprekken 

Woensdag 15 september   jaarmarkt, kinderen zijn vrij   

Dinsdag  21 september    MR-vergadering  

Vanaf 27 september  Week tegen het pesten 
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