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Woensdag 18 januari 2023 
 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over het handbaltoernooi in de kerstvakantie en ontvangt u een 
digitale flyer vanuit de activiteitencommissie 

 

Handbaltoernooi groep 5 t/m 8 
Wat hebben we een geweldige en sportieve dag 

gehad. 
 

Om 8.00 waren de eerste leerlingen al 

enthousiast  aanwezig om hun shirts en broekjes 
in ontvangst te nemen. 

 

Groep 5 gemengd zag je per wedstrijd groeien, 
prachtig om te zien. Groep 6 ging als een speer, 

kreeg geen doelpunt tegen en ging net de beker 
naar huis. 

 

Vanaf 11.00 speelden de jongens van groep 7/8 
een paar pittige wedstrijden. Soms met verlies 

en soms met winst, maar vooral met verplaatsen 
plezier. 

 

De meisjes van groep 7/8 zaten in gemengde poel en hadden het best zwaar, maar in de 
meisjesfinale wonnen ook zij de beker. Zij gaan dus door naar de regiofinale ( datum zal nog 

bekend gemaakt worden, maar zal in mei of juni zijn). 

 
Een shoutout naar onze begeleiders:Marie-Claire, Walter, Jessica, Paul, Rutger, Mark, Diederik en 

Martine. 
 

En verder een bedankje naar alle supporters die onze teams kwamen aanmoedigen. 
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Activiteitencommissie (AC) 

Vorige week heeft u een reminder ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage. Vanuit de 
activiteitencommissie geven we u graag inzicht in de activiteiten die er georganiseerd worden 

van dit geld. Als bijlage vindt u een flyer over de Sint- en Kerstviering op school.  

 
Ouderportal Parnassys  

Op De Vroonhoeve werken we met het ouderportaal van Parnassys, dit is een leerling 
administratie- en leerlingvolgsysteem.  

Veel ouders weten de informatie in die systeem te vinden. Mocht u vragen hebben of heeft u nog 

geen inloggegevens dan kunt u contact opnemen met Judith door een mail te sturen naar: 
judithvandijck@morgenwijzer.nl   

 
 

Bijlagen nieuwsbrief 

Flyer AC 

 
Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 1 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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