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Spaart u mee voor de schoolbieb?  
 
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kin-
derboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organi-
seert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij 
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimule-
ren en zouden het leuk vinden om samen met u en de 
kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de 
nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe 
meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen 
uitzoeken! Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één 
(of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel 
en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op 
school.  
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.  
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij el-
kaar op we ontvangen een waardebon.  
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het 
totale kassabonbe-
drag nieuwe lees-
boeken uitzoeken 
in een Bruna-
winkel. Wij hopen 
dat u samen met 
de kinderen mee-
doet, want leesple-
zier creëren we 
samen! Kijk voor 
de actievoorwaar-
den op bruna.nl/
schoolbieb.  

 

 

Schoolfotograaf  

Op dinsdag 6 oktober komt de schoolfotograaf naar onze 
school. De foto's worden gemaakt door Marlies Fatels:  
www.marliesfatels.nl  De achtergrond van de foto wordt 
een stuk bos met bomen en groen, wellicht handig om te 
weten i.v.m. de kledingkeuze. De kinderen komen indivi-
dueel op de foto en van de groep wordt een groepsfoto 
gemaakt.  
Dit jaar vinden er geen broer/zus- foto's van buiten 
school plaats i.v.m. het heen en weer geloop door de 
school en de Corona maatregelen. De broertjes en zusjes 
die op school zitten maar in andere groepen gaan onder 
schooltijd op de foto. 

De alternatieve Indian Summer markt  
 
Over twee weken ronden wij ons eerste thema ‘afval’ af. 
Helaas kan onze Indian Summer niet door gaan i.v.m. de 
Corona-maatregelen. Daarom hebben wij een mooie alter-
natieve afsluiting georganiseerd.  
 
Op donderdag 1 oktober, vrijdag 2 oktober, maan-
dag 5 oktober en dinsdag 6 oktober van 13.45 uur 
tot en met 14.15 uur verkopen wij onze eigen ge-
maakte creaties van kosteloos materiaal!  
 
Zo zijn er geweldige magneten, pennenbakjes, parachutes, 
portemonnees, telefoonhouders, vuilnisbakken, mooie glit-
ter hangers, gezichten en muziekinstrumenten te koop van 
kosteloos materiaal.  
De kosten van deze producten variëren van vijftig cent tot 
twee euro.  

Neemt u voldoende klein-
geld mee? 

De verkoop vindt voor de 
groepen 1/2 plaatst bij de 
rechter ingang van de 
dependance.  

Voor de groepen 3 t/m 8 
zal dit op het schoolplein 
zijn bij de ramen van de 
bibliotheek. Daar maken 
wij een winkel. Wij letten 
op de Corona maatrege-
len, u ook? Bedankt! 

Van de opbrengst van deze verkoop willen wij een buiten-
keuken maken voor op het plein bij de dependance! 

Wij hopen dat u een kijkje komt nemen! 

 

Alkmaars Ontzet 

 

Dat alles anders gaat, weten we inmiddels al. Zo ook de 
viering van het Alkmaars Ontzet. Geen Lampionnenoptocht 
en geen Kinderoptocht maar een Alkmaars OntZet Box op 
school met via de website van de 8 oktober vereniging wat 
aanvullende activiteiten. Wij zullen op dinsdag 7 oktober 
samen met de kinderen de lunch uit deze OntZet Box nutti-
gen en ook aandacht besteden aan de viering. De leer-
lingen hoeven dus geen lunch mee.  

 

http://www.marliesfatels.nl
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De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op  
€ 40,- per kind. 
Als uw kind na 1 november op school komt betaalt u € 35,- 
en voor ieder kind dat start vanaf januari is het bedrag 
vastgesteld op € 25,-.  
Met uitzondering van het kampgeld voor groep 7/8 is dit 
een all-in bedrag. We hebben ervoor gekozen, mede door 
het geringe aantal leerlingen, om dit jaar met leerlingen van 
de groepen 7 en 8 op schoolkamp te gaan.  
De extra bijdrage voor de leerlingen van groep 7 en 8 
wordt op € 50,- gesteld en daarmee komen we voor die 
leerlingen op een bijdrage van € 90,- 

U kunt de bijdrage (groep 1 t/m 6 € 40, - en groep 7/8 € 
90,-) overmaken op; 

NL04ABNA0473057557 t.n.v. K Donkers St. Ronduit 
Vroonermeerschool onder vermelding van de naam van uw 
zoon/dochter. 
U kunt ook, als uw inkomen tot 120% van het minimumin-
komen is, ook betalen via de Alkmaar Pas. 
Hetzelfde geldt voor de Meedoen Pas. De informatie hier-
over vindt u in de links in de bijlage. 

Wanneer u niet in staat bent om de bijdrage te voldoen, 
dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij Karin Don-
kers. Samen kijken we dan of we een betalingsregeling 
kunnen treffen. 

Snotneuzen of niet, deze kinderen blijven wel thuis. 
 
Kinderen tot dertien jaar die bijvoorbeeld verkouden zijn, 
beginnende keelpijn hebben of een snotneus hebben mo-
gen sinds maandag 23 september gewoon weer naar school 
en de opvang. Toch geldt de 'snotneusregel' niet altijd. In 
welke gevallen moeten kinderen wel en niet thuisblijven? 
“Kinderen tot en met twaalf jaar dragen nauwelijks bij aan 
het virus", zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 
vrijdagavond 20 september tijdens een persconferentie. Het 
aangepaste beleid moet ervoor zorgen dat kinderen niet 
onnodig veel schooldagen missen. Ook moeten de maatre-
gelen ertoe leiden dat het minder druk wordt in de teststra-
ten, want kinderen tot dertien jaar hoeven zich ook niet te 
laten testen op het coronavirus. De 'snotneusregel' geldt als 
een tijdelijke uitzondering. 
 
Een kind (tot dertien jaar) moet thuisblijven als: 
- Het positief getest heeft op het coronavirus. 
- Het klachten heeft die horen bij het coronavirus, zoals 
verkoudheid die gepaard gaat met benauwdheid en koorts. 
Het kind moet thuisblijven tot de klachten 24 uur verdwe-
nen zijn.  
- Het hoeft niet getest te worden. Bij ernstige klachten belt 
u de huisarts. Als een kind koorts of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis. 
- Het een huisgenoot heeft, die besmet is met het coronavi-
rus. 
- Een huisgenoot ver-
koudheidsklachten 
heeft, die gepaard 
gaan met koorts of 
benauwdheid en die-
gene nog geen nega-
tieve testuitslag heeft 
ontvangen. 

Groen, duurzaam, gezond en toekomstbestendig 

Als voorbereiding op de GRONDUIT dag van RONDUIT on-
derwijs op 30 september werden we op de openbare 
Vroonermeerschool in Alkmaar verrast door een bezoek van 
de Keuringsdienst van Aarde. Leerlingen werden geïnter-
viewd over thema’s als energie, moestuinen, water, plastic, 
voeding, hergebruik en natuur. Thema’s die ons als school 
met de kernprincipes –Groen, duurzaam, gezond en toe-
komstbestendig - natuurlijk erg aanspreken. Van deze ge-
luidsopname, en de interviews op de andere RONDUIT scho-
len zal een mooie Pot(grond)Cast van worden gemaakt. We 
zijn benieuwd naar het resultaat en de verdere invulling van 
de GRONDUIT dag.  

 

 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage  

Wat ontzettend fijn dat veel ouders de ouderbijdrage al heb-
ben betaald. De eerste aankopen voor de feestdagen worden 
immers al gedaan en ook staan er al uitstapjes gepland. We 
sturen daarom nogmaals voor ouders die de bijdrage nog 
niet hebben betaald deze herinnering. Alvast heel hartelijk 
bedankt! 

Als school vragen we jaarlijks van alle ouders een financiële 
bijdrage. De ouderbijdrage is van groot belang De ouderbij-
drage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel 
summier gelden beschikbaar worden gesteld door de rijks-
overheid, maar die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor de 
school.  
U kunt daarbij denken aan de schoolreisjes, Sinterklaas, 
kerst, Sint-Maarten, sportdag/koningsspelen, Kinderboeken-
week, projecten en diverse excursies. Hoewel de bijdrage in 
principe vrijwillig is, is het essentieel om alle extra’s te kun-
nen bekostigen. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten 
simpelweg niet plaatsvinden. 
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Volg ons op: 

Twitter   @vroonermeersch  

Facebook www.facebook.com/
vroonermeersch 

Instagram https://
www.instagram.covroonermeerschool/  

Neem voor meer informatie over 
de ontwikkelingen van de 
Vroonermeerschool of voor een 
afspraak/inschrijving, contact 
met ons op.   

Openbare Vroonermeerschool 
PC Boutensstraat 4 
1822KJ Alkmaar 
072-7440043  
directievroonermeeschool@ronduitonderwijs.nl   

 

Datum  Activiteit 

29-09-2020 Unieke zaken Leorg Idur groep 
1/2 

MR vergadering  

30-09-2020 Start  

Landelijke Kinderboekenweek  

01-10-2020 Voorstelling Groep 6/7/8 

Theater Sonnenvanck  

Edward Scharenhand  

Winkelverkoop als alter-

natief Indian Summer 

markt  

1,2,5 en 6 oktober van 13.30 uur tot 

14.15 uur  

06-10-2020 Schoolfotograaf  

Alkmaars OntZet Box lunch  

07-10-2020 Lesvrije dag voor alle leerlingen 

08-10-2020 Alkmaars Ontzet alle leerlingen zijn 

vrij 

09- 10-2020  

 

 

Lesvrije dag voor alle leerlingen 

Studiedag voor leerkrachten  

12 t/m 16 oktober  Herfstvakantie  

26-10-2020 Start tweede thema Kinderboeken-

week ’En toen 

11-11-2020 Sint Maarten  

Even voorstellen aan onze nieuwe oudergeleding van 
de Medezeggenschapsraad  
 
 
Ik ben Fleur, getrouwd met Niels en moeder van Annabel 
(2012*), Pjotr (2014) en Eliane (2018) en we wonen in Daal-
meer, Alkmaar. Niet om de hoek van de Vroonermeerschool, 
maar voor de sfeer, visie op onderwijs en ontwikkeling van 
kinderen, rijden wij graag wat verder. Pjotr gaat elke dag met 
veel plezier naar school en gaat na de zomervakantie alweer 
naar groep 3. Ik werk met veel voldoening en plezier als 
coach/ trainer persoonlijke ontwikkeling en wat betreft vrije 
tijd, dat hoop ik over een paar jaar weer te hebben.  
Ik heb het altijd fijn gevonden dat je als ouder erg betrokken 
wordt bij alle aspecten van de school. Ik heb me daarom des-
tijds opgegeven als OC/lid, waar ik al een tijd lid van ben, 
maar sinds kort ook bij de MR. Ik wil me namelijk niet alleen 
betrokken voelen en zijn bij de activiteiten van de school, 
maar ook graag in het grotere geheel meedenken en praten. 
Vanuit mijn verschillende opleidingen (waaronder SPH, coa-
ching opleiding ICM) werkervaringen (coaching, training en in 
de gehandicap-
tenzorg) en voor-
al mijn expertise 
als moeder, vind 
ik het een leuke 
uitdaging om de 
komende jaren 
mee te mogen 
praten en denken 
in de MR en jullie 
als ouders te ver-
tegenwoordigen. 
 
Fleur Mulder  
————————————————————————————— 

Mijn naam is Hans den Haan, 41 jaar en getrouwd met Kavita. 
Ik ben de vader van Shiloh (groep 7), Zion (groep 6) en Shee-
lin (groep 3). Ik ben gevraagd om deel uit te maken van de 
medezeggenschapsraad van de Vroonermeerschool en ik heb 
hier gelijk enthousiast op gereageerd. Met drie kinderen in 
drie verschillende groepen draag ik graag iets bij, zoals het 
meedenken over het beleid en de koers van de Vroonermeer-
school. 

Zelf werk ik bij Rabobank 
Nederland als Manager 
Transaction Monitoring. Dit 
houdt in dat ik een team van 
analisten aanstuur, die on-
derzoek doet naar het wit-
wassen van gelden. In mijn 
vrije tijd trek ik er graag op 
uit met mijn gezin, lekker 
naar het strand.  

Hans den Haan 
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