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In deze nieuwsbrief leest u o.a. over een uitstapje van het Ecoteam en stelt Meta van den Berg, 

de nieuwe schoolcoördinator, zichzelf voor.  

 

Voorstellen Meta van den Berg 
 

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Meta 

van den Berg, 33 jaar en vanaf 1 januari ben ik schoolcoördinator 

op de Vroonhoeve. Met mijn man Bob en mijn 2 kinderen Noor en 

Pelle woon ik een klein dorp in de buurt van Leiden, in Rijpwetering. 

Ik werk nu 13 jaar voor Morgenwijzer waarvan de afgelopen 6 jaar 

op de Meridiaan. In de afgelopen jaren heb ik naast lesgeven 

verschillende taken buiten de klas ingevuld zoals het coachen van 

leerkrachten en het maken van beleidsplannen.   

 

Tijdens de studiedag van 6 december heb ik kennisgemaakt met het 

gedreven team van de school en ik kijk ernaar uit om u vanaf 

januari ook te gaan ontmoeten. Op dinsdag en vrijdag ben ik te vinden op school en kunt u mij 

bereiken via 0172-478902 of directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl    

 

Rest mij voor nu u alvast hele fijne feestdagen te wensen en tot in het nieuwe jaar!   

Meta van den Berg  

 

Activiteiten kerstvakantie 

In de kerstvakantie worden er door verschillende organisaties allerlei activiteiten georganiseerd 

voor kinderen.  

 

Op vrijdag 6 januari doen er twee teams van groep 5/6 en twee teams van groep 7/8 mee aan 

het schoolhandbaltoernooi. Groep 5/6 speelt tussen 08.30 en 10.30 uur de wedstrijden en groep 

7/8 tussen 11.00 en 14.30 uur. Supporters zijn natuurlijk altijd welkom in de Limeshal.  

 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u flyers van een aantal sportorganisaties die activiteiten 

organiseren.  

Tevens hebben alle groepen deze week een papieren flyer gekregen.  

 

 

Bijlagen nieuwsbrief 

Activiteitenschema Beweegpartner en Alphen Vitaal 

Flyer Winterkamp 
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Bericht van het Ecoteam 

 

Droge voeten en schoon water (en een stofzuiger, meeuwen & 

kippen) 

 

Het Eco-school team is op bezoek geweest bij de waterzuiveringsinstallatie 

van de Waterschappen in Alphen aan de Rijn! We zijn er samen naartoe 

gefietst, wel zo gezond, gezellig en duurzaam. Het was een erg leuk 

bezoek waar we veel geleerd en gezien hebben, want we kregen zelfs een 

rondleiding door ‘de poepfabriek’. De tip? Door je mond ademen. Dan ruik 

je niks 😊  

 

De waterschappen zorgen voor schoon water in sloten en rivieren. Ze 

zuiveren het rioolwater en geven het schone water weer terug aan de 

natuur. Dit doet de Waterschappen Alphen aan den Rijn voor 1,3 

miljoen inwoners! Per dag maken ze tussen 8 en 10 miljoen liter 

water schoon bij deze waterzuiveringsinstallatie. 

 

Wisten jullie dat een gemiddelde inwoner in Alphen aan den Rijn 120 

liter water gebruikt per dag? Veel he?! Dit zijn 120 flesjes water. Via 

de wasbak, douche, wasmachine en vaatwasser komt dit in het riool 

terecht. Dit gaat naar de waterzuiveringsinstallatie om weer schoon 

te maken. 

En weten jullie wat het gekste is wat ooit bij de waterschappen 

binnen is gekomen via het riool? Een stofzuiger! Dit mag natuurlijk 

helemaal niet. Je mag alleen poep, plas en wc-papier doorspelen via 

het riool. Maar helaas komen ze ook vaak andere dingen tegen in 

het rioolwater zoals medicijnen, 

etensresten en doorgespoelde 

goudvissen. 

 

Weet je hoe lang een drol onderweg is van onze school naar de 

Waterzuiveringsinstallatie in Alphen aan den Rijn? 5 minuten. Dat gaat 

dus supersnel. 

 

Er waren ook veel meeuwen bij de waterzuivering. Zij houden van het 

warme(re) water bij de waterzuivering, en zij genieten van de 

etensresten die er ronddrijven. En er liepen ook een paar kippen rond. 

Tips voor op school en thuis: 

- Zuinig met water! 

- Douche kort  
- Gebruik de korte doorspoelknop op de wc 

- Gooi niets in de wc! (behalve wc-papier) 

- Een regenton in de tuin 
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Alphense sterren 

 

Maandag 9 januari nieuwe start keyboard- en gitaarlessen! 
Heb jij zin om een instrument te leren spelen! Vanaf het nieuwe kalender starten we weer een blok 

met keyboard- en gitaarlessen voor iedereen van 7 t/m 12 jaar. 

 

De lessen zijn ingedeeld in blokken van 10 weken, zodat je kunt proberen of het iets is voor jou!  

 

Op maandag 9 januari is om: 

- 15.30u een proefles gitaar spelen 

- 16.00u een proefles keyboard spelen 

 

Beiden zijn in de aula op de eerste verdieping, een instrument meenemen is niet nodig, die staan er 

al! Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar info@alphensesterren.nl of bel met Remco Reij op 

06-18555904. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Heb jij zin in 3 plezier en leuke dingen als afsluiter van je kerstvakantie? Doe dan mee met Het 

Alphense Wintercamp 2023! 

 

We gaan zoveel leuke activiteiten doen dat het bijna teveel is om op te noemen! Daarom staat alles 

op de flyer hieronder en in een filmpje via onderstaande link. 

 

1 ding is zeker, het wordt fantastisch en is toegankelijk voor iedereen van 7 t/m 18 jaar!  

 

De prijs? Slechts 75 euro voor 3 dagen inclusief luxe overnachting, bbq, eten & drinken en 

natuurlijk alle activiteiten. Wil je een dagje proberen? Dat kan ook voor maar 25 euro, geef via de 

website https://www.alphensesterren.nl/wintercamp-2023/ aan wanneer je mee wilt doen, dan 

zorgen wij dat we een plaatsje reserveren. En besluit je aan het eind van de dag, dat je de rest ook 

mee wilt doen? Dan kun je je alsnog opgeven voor de rest van het kamp! 

 

Meer info is te verkrijgen door te bellen met Remco Reij 06-18555904. 

 

Fijne vakantie en tot Wintercamp! 

 

promofilmpje wintercamp 
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Het team van De Vroonhoeve wenst u 

hele fijne feestdagen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 18 januari.  

 

Belangrijke data:   

Donderdag 22 december   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Donderdag 22 december   Avond: Kerstviering (meer informatie volgt) 

Vrijdag 23 december    Alle leerlingen om 12.00 uur vrij – start Kerstvakantie 

Maandag 9 januari ’23    Start na de Kerstvakantie 

Woensdag 11 januari ’23   Onderwijskundige nieuwsbrief 

Dinsdag 17 januari ’23 20.00 uur MR vergadering 
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