Woensdag 22 september 2022
Schoolreis
Op vrijdag 30 september gaan groep 2/3 t/m groep 7 op schoolreis naar Duinrell. Hieronder vindt u
alle informatie over deze dag.
Heenreis:
De kinderen worden om 8.30 uur in de klas verwacht om vervolgens met de hele groep naar de
bussen te lopen.
Rond 9.00 uur vertrekken we. Komt u ons uitzwaaien?
Pauzehap en lunch:
De kinderen moeten zelf voor een pauzehapje, lunch en
drinken zorgen.
Zakgeld en telefoon:
Het is niet toegestaan om zakgeld en/of een telefoon mee te
nemen.
Terugreis:
Alle bussen zullen om 15.00 uur weer vertrekken naar Alphen
aan den Rijn. De drukte op de weg is niet te voorspellen, maar wij hopen rond 15.45 uur weer
terug te zijn aan de Vroonhoevelaan.
Betaling:
Mocht u de kosten van het schoolreisje nog niet voldaan hebben, zou u dit dan alsnog over willen
maken naar onderstaand rekeningnummer?
NL28INGB0004520201
Ten name van: AC OBS de Vroonhoeve te Alphen aan den Rijn.
Onder vermelding van schoolreis, de naam en groep van uw kind.
Wij hopen dat iedereen er net zoveel zin in heeft als wij en dat het een gezellige dag wordt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Wij hebben er zin in!
Met vriendelijke groet,
De schoolreiscommissie.
Jaarmarktestafette
Afgelopen dinsdag, 20 september, was voor het eerst sinds jaren weer de jaarmarktestafette. De
Vroonhoeve was dit jaar goed vertegenwoordigd, 22 kinderen deden mee aan de individuele
kidsrun. Daarna was het de beurt aan 3 teams van 5 kinderen die het op hebben genomen tegen 6
andere teams. Complimenten aan alle lopers!
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Bijlagen
Naast de nieuwsbrief vindt u nog twee bijlagen met informatie vanuit het CJG over een online lezen
over samengestelde gezinnen en een webinar over tieners en sociale druk.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 5 oktober.
Belangrijke data:
Vrijdag 30 september
Woensdag 5 oktober
Maandag 10 oktober

Schoolreis
Start kinderboekenweek
Studiedag 10 oktober – alle leerlingen zijn vrij
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