
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
                            

Woensdag 1 februari 2023 

 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over het Ecoteam, de vorige nieuwsbrief en de aankomende 

oudergesprekken. 

 

Nieuwsbrief 10  

Door een verzendingsfout lijkt het erop dat 2 weken geleden nieuwsbrief 10 niet bij ouders is 

gekomen. Ondanks dat het ‘oud’ nieuws is kunt ook deze nieuwsbrief alsnog terugvinden in de 

bijlagen.  

 

Oudergesprekken 

In de week van 20 februari staan de 15-minutengesprekken weer op de planning. Deze volgen op 

het rapport, welke de leerlingen op woensdag 15 februari ontvangen. In week voorafgaand aan de 

15-minutengesprekken ontvangt u via Basisonline de uitnodiging om in te schrijven voor deze 

gesprekken.  

 

 

Oproep ouders Ecoschools 

Op dit moment draait het Ecoteam op volle kracht en worden op de drie uitgekozen thema’s: 

recyclen, energie en water, mooie ideeën bedacht. In het speciale kader leest u meer over de 

challenge die op dit moment gehouden wordt.  

 

Op dit moment wordt het Ecoteam ondersteund door twee ouders, het zou heel fijn zijn als we dit 

team aan ouders kunnen uitbreiden. Vind u het leuk om een groep van 12 leerlingen verder te 

activeren op de verschillende duurzame thema’s en heeft u tot aan de zomervakantie nog een 

aantal donderdagen tussen 12.00 en 13.15 uur beschikbaar dan bent u van harte welkom om aan 

te sluiten. Aanmelden kan door een mail te sturen naar janettehoekstra@morgenwijzer.nl en/of 

naar directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl 

 

 

Ecoschools – thema water 

“Water drinken is goed voor het milieu, gezond voor je lichaam en voorkomt afval.” Het Ecoteam 

organiseert daarom de WATERCHALLENGE.  

 

In de eerste challenge van dit jaar worden de kinderen van De Vroonhoeve bewust gemaakt 

waarom het goed is om in de pauze water te drinken. Zij roepen alle leerlingen op om bekers, 

flessen enz. mee te nemen met daarin water. Op 

verschillende momenten zullen zij metingen in alle klassen 

doen om te kijken hoeveel kinderen water meenemen.  

En om de klas met de meeste waterdrinkers te belonen 

trakteert het Ecoteam deze klas op WATERijsjes.  

 

Via onderstaande link kunt u het filmpje zien zoals deze in 

alle klassen is getoond.  

https://youtu.be/S5eF7DEJeGc 

 

Help de klas van uw zoon/dochter te winnen door hen een 

goed gevulde beker met water mee naar school te nemen! 
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Bijlagen nieuwsbrief 

Op woensdag 22 februari wordt de webinar ‘Help ik ontplof’ georganiseerd. Het CJG organiseert dit 

gratis webinar om opvoedtips te geven aan ouders. In de bijlage vindt u meer informatie over dit 

webinar.  

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 15 februari.  

 

Belangrijke data:   

Woensdag 8 februari    Studiedag, Alle leerlingen vrij  

Woensdag 15 februari    Rapport  

Maandag 20 t/m donderdag 23 februari Oudergesprekken  

Vrijdag 24 februari    Extra vrije dag  

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie  
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