Woensdag 23 november 2022
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over aanpassing schooltijd 22 december en inzameling
Voedselbank.
Kerstviering
Sint is nog niet aangekomen op school, maar ook de voorbereiding voor de Kerstviering is
alweer in volle gang. Dit jaar zal er een Kerstdiner worden gehouden. Aangezien de kinderen
aan het einde van de middag/begin van de avond weer naar school komen zijn zij vrij vanaf
12.00 uur!
Kerstinzameling voedselbank
Ook dit jaar zal De Vroonhoeve de Voedselbank helpen tijdens de Kerstinzamelingsactie. Hieronder
vindt u meer informatie.

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

Middagpauze – plein open
Veel kinderen blijven over, maar we zien ook nog steeds een grote groep kinderen die tussen de
middag naar huis gaan. Een aantal van deze kinderen zien we al erg vroeg op het schoolplein of
rondom de school rondlopen. Vanaf 13.00 uur gaan de hekken van het plein open en mogen de
kinderen die niet naar de overblijf zijn geweest op het schoolplein. Het is niet de bedoeling dat de
kinderen ruim voor 13.00 uur rond het schoolgebouw hangen, wij hebben geen zicht op deze
kinderen. Wilt u dit bespreken wanneer uw zoon/dochter zelfstandig naar school komt?

Bijlagen nieuwsbrief
Brieven voedselbank
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 7 december.
Belangrijke data:
Dinsdag 29 november 20.00 uur
Maandag 5 december
Dinsdag 6 december
5 t/m 9 december
Donderdag 22 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december

MR vergadering
Sintviering (continurooster tot 14.00 uur)
Studiedag – alle leerlingen vrij
Inzameling Voedselbank
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Avond: Kerstviering (meer informatie volgt)
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij – start Kerstvakantie
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