Woensdag 19 oktober 2022
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de Kinderboekenweek en de ouderavond VO - advisering.
Kinderboekenweek – Vroonhoevebos

Tijdens de kinderboekenweek hebben alle klassen van de
boswachter de opdracht gekregen om de natuur te helpen om
een Vroonhoevebos te ontwerpen. Na de beoordeling van de
boswachter hebben de Kikkers, groep 5 en groep 8B een eervolle
vermelding gekregen!

Reminder bonnen Bruna
T/m aankomende vrijdag kunt u bonnen van Bruna nog inleveren op school. Heeft u in de
periode van de Kinderboekenweek een boek bij Bruna gekocht help ons dan door de bon in te
leveren. De school krijgt 20% van het aankoopbedrag om nieuwe boeken aan te schaffen. Op
dit moment kunnen wij voor ongeveer €100,- aan boeken aanschaffen. Bedankt voor de al
ingeleverde bonnen!

Aanmelden broertjes/zusjes
Ondanks dat dit schooljaar pas 8 weken oud is, wordt er ook al gekeken naar de formatie voor het
schooljaar 2023/2024. Wordt uw zoon/dochter de komende periode 3 jaar dan kunt u het
aanmeldformulier vinden via de volgende link:
https://devroonhoeve.nl/pagina/418944/Kind+aanmelden
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Voorlichting voortgezet onderwijs / advisering
In de jaarkalender staat op 1 november de informatieavond voortgezet onderwijs en advisering.
Deze wordt verplaatst naar dinsdag 8 november. Verder informatie volgt na de herfstvakantie.

Ecoschools
Het Ecoteam is in een nieuw jasje gestoken. Sinds het vorige overleg
hebben de leden van het Ecoteam allemaal een hoodie.
Binnenkort zal het Ecoteam worden uitgebreid met de
schoolpleinburgemeester, wethouder en nieuwe leden uit groep 5 en/of
6. In de volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de nieuwe
samenstelling van het
Ecoteam.

Bijlagen nieuwsbrief
De Alphense sterren organiseren in de vakantie een najaarskamp. Informatie hierover vindt u in de
bijgevoegde flyer.
Flyer van de wijksport. Zij gaan vanaf 8 november sportactiviteiten verzorgen in de Eendenkooi.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 9 november.
Belangrijke data:
Woensdag 2 november
Dinsdag 8 november
Maandag 13 november
Dinsdag 29 november 20.00 uur
Maandag 5 december
Dinsdag 6 december

Onderwijskundige nieuwsbrief
Informatieavond advisering en voortgezet onderwijs
(groep 6, 7 en 8)
Loodjes trekken groep 5 t/m 8
MR vergadering
Sintviering (continurooster)
Studiedag – alle leerlingen vrij
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