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Woensdag 7 december 2022 

 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de nationale voorleeswedstrijd en herhaling 

inzamelingsactie Voedselbank.  

 

Nationale voorleeswedstrijd  

Elk jaar wordt er door Stichting Lezen een Nationale 

Voorleeswedstrijd georganiseerd om het lezen te 

bevorderen. 

Dit jaar doen wij op de Vroonhoeve ook mee! De 

beide groepen 8 hebben in de klas een voorronde 

gehouden en is er gestemd. Van elke klas mochten 

de twee kinderen met de meeste stemmen meedoen 

met de schoolfinale, die we hebben gehouden op donderdag 17 november. Vier kinderen mochten 

die middag hun voorleeskunsten laten horen aan alle kinderen van de groepen 8 en een 

driekoppige jury. Deze jury (bestaande uit meester Laurens, juf Judith en juf Norma) hebben de 

vier kinderen beoordeeld volgens de officiële beoordelingspunten van de Nationale 

Voorleeswedstrijd.  

De vier kinderen hebben het allemaal fantastisch gedaan, maar uiteindelijk was er toch 1 winnaar; 

Evie uit groep 8a! Zij mag nu gaan meedoen met de vervolgronde die tussen half januari en half 

maart zal plaatsvinden.  

We vinden het ontzettend leuk en spannend voor Evie!  

Evie, namens alle namens alle juffen en meesters van de Vroonhoeve: heel veel succes en plezier 

bij de vervolgronde! 

  

Hieronder vertelt Evie zelf iets over de voorleeswedstrijd.  

  

Als eerste wil ik zeggen dat ik heel blij ben dat ik ben uitgekozen tot voorleeskampioen van De 

Vroonhoeve. Ik vond het namelijk ook heel erg leuk om mee te doen. Het was nog überhaupt eerst 

de vraag of ik werd uitgekozen, want de andere drie kinderen waren ook heel goed aan het 

voorlezen.  

Ik hoorde van mijn juf dat er een voorleeswedstrijd kwam en eerst vond ik het stom omdat je 

moest voorlezen zelfs als je het niet wilde. Maar ik ben gaan oefenen met mijn vader want die vond 

het wel leuk en toen ik in de klas aan het voorlezen was en andere kinderen al voorgelezen hadden 

dacht ik: waarom zou ik eigenlijk niet meedoen? En ik heb uiteindelijk besloten om wel mee te 

doen, al vond ik dat heel spannend want ik was bang dat iedereen me zou uitlachen. Toen hielden 

we een stemming. Uiteindelijk hadden ik en 1 andere klasgenoot de meeste stemmen, dus gingen 

we door naar de schoolrondes. Weer vond ik dit spannend, maar het ging eigenlijk best goed. Op 

het einde gingen we staan op het podium en zei de jury dat ik had gewonnen. Nu ga ik verder met 

de voorleeswedstrijd en ga ik in de bibliotheek voorlezen. 
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Herhaling voedselbank 

Twee weken geleden bent u geïnformeerd over de inzamelingsactie voor de Voedselbank. De 

kratten in de school vullen zich al behoorlijk. Aankomende maandagochtend 12 december is de 

laatste ochtend dat er spullen in de kratten kunnen worden achtergelaten.  

 

 
 

 

 

 

 

Bijlagen nieuwsbrief 

Geen 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 21 december.  

 

Belangrijke data:   

5 t/m 9 december Inzameling Voedselbank 

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 
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