Woensdag 17 augustus 2022
Vacature Kikkers
Vorige week hebben wij de ouders van De Kikkers kunnen informeren dat er vanaf 1 oktober een
nieuwe leerkracht is gevonden. Mary Kakiaij heeft haar eerste werkdag op dinsdag 4 oktober en zal
vier dagen voor de groep staan.
Schoolbibliotheek – hulp gezocht!
Afgelopen jaar is er met een groep ouders hard gewerkt om na de coronaperiode de bieb weer op
een goede manier neer te zetten. Deze ouders hebben met heel veel enthousiasme ervoor gezorgd
dat de bieb weer goed georganiseerd was en hebben met elkaar de ruilmomenten begeleid.
Daarnaast denken de ouders ook mee hoe de bieb te verbeteren en het leesenthousiasme te
vergroten.
We hebben helaas weinig ouders die helpen de bieb draaiende te houden. Vindt u het leuk om
kinderen enthousiast te maken voor het lezen en te helpen bij uitleen van boeken meldt u dan aan
door een mail te sturen naar directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl
De biebmomenten zijn dit jaar op maandag- en dinsdagmiddag. De hulp die we zoeken hoeft niet
wekelijks te zijn, we hopen genoeg mensen te hebben om te kunnen afwisselen.
Gevraagd boeken
Aan het einde van de zomervakantie hebben de biebouders een goede selectie gemaakt van de
biebboeken, veel verouderde en slechte boeken worden naar de kringloop gebracht. Tijdens de
biebmomenten spreken kinderen regelmatig de wens uit voor specifieke boeken.

Veel kinderen vragen naar de volgende boeken:
Jozua Douglas
Gorgels van Jochem Meijer
Julius Zebra
De magische apotheek
Waanzinnige boomhut
Pockets van Donald Duck en Garfield

Dogman
Niek de Groot
Kapitein Onderbroek
Leven van een loser

Heeft u thuis bovenstaande titels of andere aansprekende boeken die niet meer gebruikt worden en
in goede staat zijn, dan zouden we hier de kinderen die naar de bieb komen heel blij mee kunnen
maken. Mocht u de school willen helpen om de bieb weer aan te vullen met aansprekende titels dan
kunnen boeken worden ingeleverd bij meester Jan.
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Basisonline
Als school gebruiken wij al meerdere jaren het ouderportaal Basisonline. Wij horen regelmatig
geluiden dat ouders zich zorgen maken of berichten alleen leesbaar zijn voor de leerkracht. Via de
volgende stappen kunt u op een veilige manier contact opnemen met de leerkracht(en):

Stap 1: Via de Ouderportaal App ga je hiervoor naar de module 'Berichten'.
Stap 2: Klik op het + icoon:

Stap 3: Vervolgens klik je op de naam van de groep.
Bovenaan de pagina zie je een optie om 'Alle leerkrachten van de groep' een bericht te
sturen:

Het is ook mogelijk naar één van de leerkrachten een bericht te sturen. Dit kunt u kiezen door de
specifieke leerkrachten aan de tikken. Na de keuze voor de leerkrachten wordt u doorgestuurd naar
het berichtenscherm (wanneer u eerder contact heeft gehad staan hier ook de oude berichten).
Ondanks dat er ook groepsberichten vanuit de leerkrachten kunnen staan neemt u via
bovenstaande wijze contact op met alleen de leerkracht, uw bericht komt niet bij andere ouders.
Privacy (AVG)
Op ieder moment kunt u in Basisonline de privacygegevens voor uw kind aanpassen. De
privacyvoorkeuren gebruiken wij o.a. om foto’s te kunnen plaatsen in het ouderportaal. Het is dan
ook belangrijk dat dit ingevuld wordt. Mocht u het nog niet hebben ingevuld of willen aanpassen
dan kunt u in het ouderportaal klikken op het icoon/foto van de gebruiker en naar mijn privacy te
gaan. De vragen op deze pagina én het toestemmingsformulier beeldmateriaal moet ingevuld zijn,
zodat wij weten welke foto’s wel geplaatst mogen worden en welke niet.
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Verplaatsing schoolreis
In de jaarkalender stond het schoolreis gepland op vrijdag 7 oktober. Het is helaas niet meer gelukt
om bij de samenwerkende busmaatschappij voldoende bussen te regelen voor deze dag. We
hebben daarom besloten om het schoolreis te verplaatsen naar vrijdag 30 september. Komende
week wordt u geïnformeerd over de kosten en betalingsmogelijkheid.

Ecoschools
Nieuws van het Ecoteam
Ook dit jaar gaat het ecoteam weer verder met het verduurzamen van de school met als doel de
bronzen ecoschoolvlag. Hierbij kunnen we nog wat hulp gebruiken. We zoeken nog enthousiaste
ouders die mee willen helpen. Ik ben 1 zo’n ouder die al helpt. Mijn naam in Lobke Bekker. Ik ben
de mama van Tom (groep 5) en Veerle (groep 1 de kikkers). Wat houdt het nu in om het ecoteam
te helpen. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Het begeleiden van de kinderen om verbeteringen door
te voeren binnen de school. In principe komen zij met de ideeën en wij als ouders denken mee en
proberen de kinderen te begeleiden hierin.
Zelf help ik de kinderen in het groepje water en dat is harstikke leuk. Het enthousiasme springt
ervan af en dat geeft mij ook weer energie om hiermee verder te gaan. Dit resulteert binnen mijn
eigen huishouden ook in kleine verbeteringen in het besparen van water.
Daarnaast is er een groep kinderen die zich bezig houdt met spullen/afval en een groepje dat zich
bezig houdt met energie.
Mocht je interesse hebben om hierin mee te helpen, neem dat contact op met Juf Janet (groep
2/3). Alvast bedankt.
Groetjes Lobke

Eerste studiedag – EDI
Op dinsdag 16 augustus heeft het team het schooljaar afgetrapt met een studieochtend over het
expliciete directe instructiemodel (EDI). Na de audit van afgelopen schooljaar, waarbij de school
inzicht heeft gekregen in kwaliteiten en kansen is er gekeken naar het ontwikkelen van nog meer
lijn in de school. Tijdens de eerste (van minimaal 5) trainingen de komende 1,5 jaar hebben we
kennisgemaakt met de theorieën en globale werkwijze van het model. Op maandag 10 oktober zal
de training een vervolg krijgen, we houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.
Bijlagen
In de bijlage bij de nieuwsbrief vindt u een aantal flyers. Dit betreft een flyer van een webinar over
kinderen begeleiden bij scheiding.
Tevens vindt u een uitnodiging voor de zwemvierdaagse. Tot slot vindt u op de laatste pagina een
bericht van wielervereniging Avanti die wij hebben ontvangen. Wellicht is het leuk voor kinderen
van 7 t/m 12 jaar om deel te nemen aan het jubileumweekend.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 21 september.
Belangrijke data:
Week van 5 september
Dinsdag 13 september
Woensdag 21 september

startgesprekken
MR-vergadering
jaarmarkt, kinderen zijn vrij
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Jubileum Avanti
In 2022 bestaat Wielervereniging Avanti 60 jaar! Dit jubileum zullen wij gaan vieren met een
Jubileumweekend op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2022.
Gedurende dit weekend zal bij ons op het wielerparcours langs de N11 op beide dagen, verschillende
wedstrijden worden verreden.
Dit zal gaan om KNWU-wedstrijden met landelijke deelnemers van jeugd t/m elite/beloften, Dikke Banden Races
voor 5 t/m 12 jarige, een derny-wedstrijd en een burgerronde voor inwoners van Alphen aan den Rijn en
omgeving.
Het programma is:

De deelnemer kunnen meedoen op zijn of haar normale (stads)fiets, mountainbike of crossfiets met een
bandbreedte van minimaal 28 millimeter.
Racefietsen zijn niet toegestaan. De fiets dienen goed functionerende remmen te hebben en de banden dienen
goed opgepompt te zijn. Vrijwilligers kunnen helpen om de laatste afstellingen te doen voor de remmen en om
de banden op te pompen.
Het dragen van een helm is verplicht. Als de deelnemer geen eigen helm heeft, dan kun de deelnemer er een
lenen van de wedstrijdorganisatie.
Deelnemers kunnen zich via het Ready2Race-platform
(https://ready2race.teamjumbovisma.nl/wedstrijden/1107548-wielerparcours-wv-avanti/1243791-08-10-2022dikke-banden-race-wv-avanti-60-jaar/) aanmelden, maar ook op de dag zelf kunnen deelnemers zich aanmelden
op locatie bij Wielervereniging Avanti.
In deze laagdrempelige wedstrijdjes op een afgezet parcours wanen de deelnemers zich een echte wielrenner.
Deelname is gratis en alle deelnemers ontvangen een T-shirt en medaille!
Wordt uw leerling de Dikke Banden Race Kampioen van Nederland?
Als uw leerling de race wint, mag deze op de landelijke finaledag tegen andere winnaars uit het land fietsen.
Tevens krijgen de eerste 3 meisjes en jongens een wielerclinic van een echte wielrenner bij een echte wielerbaan
op een echte wielrenfiets.
De wedstrijdjes worden verreden op het parcours van Wielervereniging Avanti aan de Amerikalaan 163 2408 TX
te Alphen aan den Rijn.
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