
We zijn gestart 

Een frisse start was het niet. Een warme maar goede start 
wel! Afgelopen dinsdag was dat maar weer eens goed zicht-
baar. De betrokkenheid van ouders, kinderen en team. Sa-
men hebben we als start bloemen met wensen gemaakt bui-
ten bij ’de spin’. In het zonnetjes samen aan de gang was 
meer dan een zomaar een activiteit. Er was tijdens deze acti-
viteit ook gelegenheid om elkaar even een beetje te leren 
kennen. Wie hoort bij wie, welke leerkrachten staan er voor 
de andere groepen en zijn er nog nieuwe kinderen? Er wer-
den dan ook handen geschud en kinderen of ouders aan el-
kaar voorgesteld. De bloemen met wensen hangen inmiddels 
bij de lokalen. Neem eens een keer de tijd om ze te lezen. 
Wij zijn elke keer weer verrast door hetgeen kinderen bezig-
houdt.  

Aanwezigheid  
Inmiddels zijn ook alle leerkrachten gestart in hun groepen. 
In de jaarafhankelijke gegevens, die u al via Social Schools 
heeft  kunnen lezen, staan de dagen waarop de leerkrachten 
aanwezig zijn en de groepen begeleiden.  
Schoolleider Karin Donkers is op dinsdag, woensdag en don-
derdag werkzaam en Judith Zeeman onze intern begeleider 
op dinsdag. 

Liostage 
Verder kunnen we u vertellen dat Evelien de Graaf haar lio-
stage in groep 1/2 zal doen op woensdag en donderdag. Zij 
zal op die dagen veelal zelfstandig de groep draaien en is op 
die dagen ook voor ouders aanspreekbaar als ‘de juf’ van 
groep 1/2. Kornelia is gewoon op school aanwezig en zal 
zowel in de groep als buiten de groep werkzaamheden ver-
richten. Evelien is geen onbekende bij ons op school want zij 
heeft eerder stage gedaan in de middenbouw.  

Woensdag ondersteuning 

Op de woensdag zal, zowel in de bovenbouw als in de mid-
denbouw, Claartje Nooy ondersteuning geven. Ze werkt met 
kleine groepjes en maakt daarbij gebruik van het kantoortje 
van wijkbeheer op de benedenverdieping. We zijn erg blij 
met deze werkzaamheden en de groepjes waarmee ze werkt 
zullen qua samenstelling wisselen.  

Nieuwsbrief   Augustus 2019 

Ronduit basis voor onderwijs  

Een gezonde school  

De Openbare Vroonermeerschool is een gezonde school. 
Voor de meeste van u natuurlijk ‘een open deur’ maar 
voor anderen misschien ook wel weer even wennen. We 
zijn van mening dat het goed is om kinderen ook wat 
mee te geven over gezonde voeding alsmede het men-
selijk lichaam, de natuur, bewegen en alles wat met 
gezondheid te maken heeft. Natuurlijk kan een school 
niet alles maar we kunnen we een bijdrage doen wat 
betreft een gezonde leefstijl. We hebben daarom bij de 
start van de Vroonermeerschool ervoor gekozen om een 
aantal afspraken met elkaar en met de ouders van onze 
leerlingen te maken wat betreft eten, drinken en trakta-
ties. 

 Pauzehap 10.00 uur  
water als drinken en groente/fruit als eten 

 Lunch 12.15 uur 
water, melk, karnemelk, thee als drinken en een 
gezonde lunch als middageten. Liefst gewoon bruin 
brood met gezond beleg.  
Lunch box ideeën  

 Traktaties op verjaardagen zijn gezonde traktaties 
Traktaties met fruit  
Traktaties met groente 

Traktaties met hartig   

We vinden het dus niet oké als leerlingen pakjes drinken 
met zoete sappen of yoghurt drank meenemen. 
Maar ook cup cakes, chocolade, verpakte koeken, 
snoep, rijstwafels met zoete bovenkant, chocolade, eier-
koeken en zakjes chips horen niet thuis op een school-
dag. Wat kinderen thuis eten of na schooltijd hebben we 
natuurlijk geen invloed op, maar op school willen we 
graag het goede voorbeeld geven.  
Ik hoop dat jullie er ook weer even aan willen denken! 

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/lunchbox/
http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-met-fruit/
http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-met-groente-fruit/
http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-hartig/
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Bewegingsonderwijs 

Bij sporten hoort ook een goede hygiëne. Alle kinderen, 
van de midden– en bovenbouw mogen na de gymles 
lekker kort douchen. Mocht u niet willen dat uw kind 
gaat douchen, dan raden we u aan om wel een was-
hand en een handdoek mee te geven, zodat ze zich in 
ieder geval lekker op kunnen frissen. Wel zo fris voor 
het kind zelf, als voor zijn/haar klasgenootjes.  
Graag geen spuitbussen deo mee. Een roller mag wel.  

 

Nieuwsbrief   Augustus 2019 

Ronduit basis voor onderwijs  

De leerlingen hebben met gym sportschoenen aan. Wilt u deze 
even controleren op maat en graag ook zorgen dat ze op de 
gymdagen meegaan naar school met de gymspullen? Ze kun-
nen anders echt niet mee gymmen, te gevaarlijk.  

De middenbouw heeft op maandag en donderdag gym. 
En de bovenbouw heeft op maandag en vrijdag gym. 

De onderbouw heeft een krat met schoentjes op school en 
heeft de mogelijkheid om van de speelzaal gebruik te maken 
op dinsdag, woensdags en donderdag. Bij mooi weer zullen ze 
vaker kiezen om lekker buiten te spelen of te gymmen.   

Zwerfboeken 
 
Bij de hoofdingang van de school 
staat een klein kastje met Kin-
derzwerfboeken. We merken dat 
dit kastje steeds vaker gevonden 
wordt door ouders en kinderen. 
U kunt hier gewoon leesboekjes 
uithalen maar u kunt ook boek-
jes, die u zelf niet meer wilt heb-
ben, inleveren. Wij maar ook de 
afnemers van het zwerfboeksta-
tionnetje zijn hier erg blij mee. 
De boeken worden geregistreerd en het is de bedoeling dat 
deze boeken gaan zwerven. Maar ook wij op de Vroonermeer-
school hebben nog geen uitgebreide bibliotheek en zullen kij-
ken wat we zelf kunnen gebruiken in de groepen. 
Als leesboekjes, voor leespromotie maar ook gewoon om lezen 
voor alle kinderen toegankelijk te maken. Mocht u nog kinder-
boeken hebben die u beschikbaar wilt stellen dan kunt u ze 
inleveren bij het kantoor van Karin. Wij zullen ze dan uitzoe-
ken, verdelen over de leerlingenbibliotheek en het zwerfboek-
station en de boeken inschrijven of registeren.  
Alvast heel hartelijk bedankt. 
Namens het team, de leerlingen en de afnemers van het zwerf-
boekstation.   
Meer informatie Kinderzwerfboek  
 
 

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   
Of bezoek onze website op: www.vroonermeerschool.nl 

Activiteit  Dagen  

Start Eerste thema  Maandag  

5 september 

Informatieavond  Woensdag  

11 september 19.30 uur  

Ouder-kind gesprekken  Op uitnodiging  

maandag 23 t/m vrijdag 

27 september  

Formulier met vragen 

volgt  

Medezeggenschapraad  

vergadering 

Maandag  

30 september  

Start  

Landelijke  

Kinderboekenweek  

Woensdag  

2 oktober  

PETT event  

groepen 6/7/8  

info volgt  

Donderdag en vrijdag  

3 en 4 oktober 

Mini Koraal  

Podium Victoria  

Groepen 6/7/8  

Vrijdag  

4 oktober 

12.45 tot 14.00 uur 

 

Lesvrije dag en Alkmaars 

Ontzet, alle leerlingen zijn 

vrij  

Maandag en dinsdag 

7 en 8 oktober  

Dag van de  

duurzaamheid  

Donderdag 

10 oktober  

Kom in de klas en  

tevens afsluiting eerste 

thema  

Woensdag 

16 oktober  

8.30 uur tot 9.15 uur  

Herfstvakantie  Vrijdag  

18 oktober 

De vakantie start gewoon 

om 14.00 uur  

https://www.kinderzwerfboek.nl/
http://www.facebook.com/vroonermeersch
https://www.instagram.com/vroonermeerschool/
https://www.instagram.com/vroonermeerschool/
http://www.vroonermeerschool.nl

