Woensdag 9 november 2022
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over het Ecoteam, de hulpouderlijst en de verkeerssituatie
rondom de school.
Verkeerssituatie
Op verschillende momenten bent u al geïnformeerd over de verkeerssituatie
rondom de school. Met de herfst en winter in aantocht zal het aantal auto’s
toenemen en wellicht heeft u in de lokale media hier ook de berichten over
gelezen. Dit heeft de gemeente doen besluiten een gele streep aan de
binnenzijde van de half ronde parkeerplaats aan te brengen. Dit betekent dat hier
een parkeerverbod geldt en er ook vanuit de politie op gehandhaafd zal gaan
worden.
Met drie scholen aan één plein zal de toestroom van auto’s groot blijven. Als
Vroonhoeve willen wij dat alle kinderen op een veilige manier naar school
kunnen. Wij doen dan ook nogmaals een beroep op u om zoveel mogelijk op de
fiets of lopend naar school te komen. Lukt dit niet maak dan zoveel mogelijk
gebruik van de parkeervakken of de mogelijkheden in omliggende straten.
Herhaling fietsen
Eerder hebben wij al opgeroepen om met uw kind te bespreken dat de fietsen op de goede plek
rondom de school geplaatst worden. Inmiddels hebben we hiervoor ook contact opgenomen met
het Vianova om deze werkwijze met elkaar af te stemmen. Hierbij een herhaalde oproep om naast
het gesprek in de klas ook thuis te bespreken dat de fietsen op een juiste manier geplaatst moeten
worden. Op de ramen van de verschillende lokalen hangen de kaarten welke groep waar moet
staan.
Huiswerkbrief
Afgelopen jaar is er intern gekeken hoe om te gaan met een opbouw in huiswerk in de bovenbouw.
De ervaring leert dat de overstap naar het voortgezet onderwijs op dit gebied groot is en we zoeken
hiermee meer de aansluiting. Als bijlage bij deze brief vindt u de bijbehorende brief over het
huiswerk.
Contexttoets rekenen
Van groep 3 t/m 8 krijgen de leerlingen na drie rekenblokken een contexttoets. Dat is een toets
met een aantal verhaalsommen. Deze toetsen bevatten, naar onze mening, te weinig vragen en
worden slechts één of maximaal twee keer per rapportperiode afgenomen. Het cijfer dat daardoor
op het rapport komt te staan, vinden wij niet altijd representatief. We hebben er daarom voor
gekozen om deze toetsen niet meer mee te laten tellen voor het rapport. We nemen de toets nog
wel af om te kunnen monitoren welke leerlingen de verhaalsommen moeten oefenen. U ziet het
cijfer daarom wel in Parnassys terug.
Hulpouderlijst
Als school is het fijn dat we hulp krijgen van ouders bij bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten
op school en wanneer klassen op excursie gaan. Om goed zicht te hebben op de ouders die we
hiervoor kunnen benaderen zetten we jaarlijks het hulpouderformulier uit. Naast deze nieuwsbrief
ontvangt u vandaag dan ook een intekenlijst via het ouderportaal. Mocht u de school ergens bij
willen ondersteunen dan is het fijn dat u deze invult. Weet u nog niet waarbij u kunt helpen dan is
het ook mogelijk om door te geven voor welke dagen u benaderd kunt worden.
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Schoolpleinburgemeester en wethouder
Op woensdag 19 oktober hebben de verkiezingen plaatsgevonden voor
de schoolpleinburgemeester en wethouder. Na de sollicitatieprocedure is
Veerle van Weerdhuizen (groep 8b) aangewezen als burgemeester. De
verkiezingen waren gericht op vier kandidaten voor de rol van
wethouder. Uiteindelijk is Daan Netsounski met een meerderheid van
stemmen gekozen als wethouder. Naast de nieuwe rol als
vertegenwoordigers van alle leerlingen nemen zij ook deel aan het
Ecoteam.
Ook de complimenten aan Liv, Ismail en Lucien voor de ingestuurde
sollicitaties en filmpjes die er zijn gemaakt.

Ecoschools – een uitgebreid team – thema water
Het Ecoteam is weer voltallig! Naast de verkiezingen voor schoolpleinburgemeester en wethouder
hebben groep 5 en 6 gekozen voor vertegenwoordigers vanuit de klas. De leden komen de
komende periode allemaal aan de beurt om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Vandaag zijn dit Tobias en Ilse.
Geschreven door Tobias
Wij gaan met het ecoteam naar een rioolbedrijf. Wij gaan daar vragen stellen over het verzuiveren
van het water. Waar het gezuiverde water weer naar toe gaat. Ook willen we weten of er dieren in
het vieze water zitten. Wij gaan er naar toe want dit hoor bij ons thema.
Geschreven door Ilse
Wij gaan een filmpje maken over een challenge die we met de hele school gaan doen. Dit heeft te
maken met water en drinkpakjes. Een van de klassen kan met deze challenge een prijs winnen. Wij
gaan met het ecoteam ook leuke uitstapjes maken.

Bijlagen nieuwsbrief
Huiswerkbrief
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 23 november.
Belangrijke data:
Maandag 14 november
Dinsdag 29 november 20.00 uur
Maandag 5 december
Dinsdag 6 december

Lootjes trekken groep 5 t/m 8
MR vergadering
Sintviering (continurooster tot 14.00 uur)
Studiedag – alle leerlingen vrij
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