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Corona maatregelen 

Afgelopen dinsdag hebben we opnieuw naar de persconfe-
rentie van onze minister president mogen luisteren. Voor het 
primair onderwijs waren er geen aanvullende adviezen. We 
hebben alle afspraken van voor de zomervakantie gehand-
haafd. Er is echter wel een kleine aanpassing wat betreft ver-
jaardagen vieren. De kinderen vieren hun verjaardag alleen 
in hun eigen groep en gaan dus niet de klassen rond.  
Bij de verjaardag van een kleuter mag een ouder aanwezig 
zijn het eerste kwartiertje van de ochtend De ouder wordt 
gevraagd om samen met het kind even na 8.30 uur te ko-
men. De traktaties blijven zoals altijd gezond en vraagt u de 
leerkracht naar aantallen en eventuele allergieën. 

De Corona Crisis zal wederom veel consequenties hebben 
voor de excursies en uitstapjes maar ook voor ouderavonden 
of andere activiteiten. Hoe graag we ook willen, we nemen 
geen onnodige risico’s. Daar waar mogelijk zullen we aanpas-
singen moeten doen of misschien wel afzeggingen. We heb-
ben daarnaast te maken leerkrachten die zich moeten laten 
testen en niet mogen werken bij verkoudheidsverschijnselen. 
Zoals u weet is het lerarentekort overal en zullen we niet al-
tijd in staat zijn om vervanging te regelen. Wij zullen deze 
afwezigheid en het wel of niet hebben van vervanging altijd 
via Social Schools melden en dat zou ook ‘s morgens  

 

vroeg kunnen zijn. We adviseren u dus heel regelmatig te 
kijken op uw Social schools app of een melding in te scha-
kelen. Het kan niet anders dat u dan met een opvangpro-
bleem wordt geconfronteerd. Het is dus raadzaam om goed 
na te denken hoe dan te handelen en een back-up systeem 
te organiseren binnen uw netwerk. We hopen natuurlijk dat 
dit tot een minimum wordt beperkt maar weten doen we 
het niet.  
Mocht u vragen hebben dan horen we dit natuurlijk graag. 

World clean up Day 

Wie doet er mee met de word clean up day op zaterdag 19 
september? Ook dit jaar doen wij op initiatief van een ou-
der als openbare Vroonermeerschool weer mee aan dit 
mooie initiatief. Passend bij onze visie en net gestarte the-
ma ' afval'  maken wij onze leerlingen graag bewust van 
het belang onze aarde schoon te houden. Dit jaar hebben 
we dan ook een 'eigen'  schoonmaaklocatie aangemaakt bij 
de school zodat we met elkaar de schoolomgeving van onze 
leerlingen schoon kunnen houden.  

Iedereen die wilt helpen is meer dan welkom om ergens 
tussen 10 en 12 een handje te komen helpen. We verzame-
len ons op de parkeerplaats bij de hoofdingang en daar 
zullen ook 
enkele materi-
alen (prikkers, 
bio-
vuilniszakken) 
liggen. 

Wel belang-
rijk: schrijf je 
nog even in 
op  
https://
www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties/.  
Je kunt klikken op de actie (rode stip) die bij onze school al 
is aangemaakt. Zo wordt er voor ons voldoende materiaal 
beschikbaar gesteld. 

We hopen jullie te zien!  

Kinderzwerfboeken 

Wie oh wie help ons aan boeken die een tweede kans krij-
gen, die mogen gaan zwerven. We starten binnenkort ook 
bij de dependance een station en willen graag meer inhoud. 
Heeft u nog boeken liggen dan houden we ons aan bevo-
len. U kunt ze bij Karin in het kantoor afgeven of aan uw 
leerkracht. 

https://www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties/
https://www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties/
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Toneel om te groeien – cursus voor kinderen 

De Toneeljuf biedt toneelcursussen die het zelfvertrou-
wen een boost geven. Spelplezier staat voorop. Tijdens 
de lessen wordt op een speelse en ongedwongen ma-
nier aandacht gegeven aan sterker in je schoenen 
staan. Binnenkort starten er twee groepen ‘Toneel om 
te groeien’.  

Toneelspelen is heel erg leuk. Je kunt doen alsof en 
veel lachen om en met elkaar. Toneelspelen kan je ook 
helpen om sterker te worden. Je kunt echte dingen 
naspelen en zo oefenen. Dan voelt het vanzelf minder 
eng en durf je moediger te zijn dan je had verwacht. In 
de cursus ‘Toneel om te groeien’ gaan we (toneel)
spelletjes doen en veel improviseren. Zelf verzinnen 
dus. Omdat we het zelf verzinnen kun je het niet fout 
doen. Wij bedenken namelijk zelf hoe het moet. Zo leer 
je steeds iets meer durven. Aan het eind van de cursus 
zijn deelnemers milder voor zichzelf en denken ze veel 
vaker: ‘Dat kan ik best!’.  

De cursus bestaat uit zes lessen van anderhalf uur. 
Meedoen kost 85 euro.  
Kinderen uit groep 6/7/8 start op maandag 31 augus-
tus. 
Kinderen uit groep 4/5 start op woensdag 2 september.  

De cursus wordt gegeven in De Rekere, Drechterwaard 
16 Alkmaar. Meer informatie of aanmelden via in-
fo@toneeljuf.nl of 0624531249 

Saskia van der Elst is De Toneeljuf. Zij geeft al ruim 20 
jaar met heel veel plezier les in improvisatietheater. In 
haar lessen staan plezier, verbinding en (zelf)
vertrouwen voorop. Niemand blijft aan de kant. Samen 
spelen samen delen. 

Promo Filmpje 

Onlangs heeft u een formulier ontvangen voor toestem-
ming van het gebruik van foto’s en beeldmateriaal. Er 
zal een kort promofilmpje gemaakt worden en we wil-
len vooral kinderen aan het woord laten. We hebben 
hiervoor toestemming van u nodig want dit filmpje zal 
natuurlijk op onze website geplaatst worden en ook 
gedeeld worden via sociale media. We hopen dat u 
hiervoor toestemming zult geven. Voor ons is dit een 
van de weinige gelegenheden dat we iets van de 
Vroonermeerschool kunnen laten zien. Levert u daarom 
ook sbel het formulier in dan weten wij wat we wel en 
niet kunnen en mogen. Alvast heel hartelijk bedankt.  

Opening schooljaar Openbare Vroonermeerschool 

Ja, we zijn weer van start gegaan! Woensdag 19 augustus heb-

ben we ons schooljaar officieel geopend en dit hebben we niet 

onzichtbaar voorbij laten gaan. We hebben een rondje door de 

wijk gemaakt om ons te laten zien én van ons te laten horen. 

Daarbij hebben we natuurlijk ook een stop gemaakt bij de loca-

tie waar ons nieuwe schoolgebouw gaat komen. Onze tocht 

begon met het zingen van het schoollied onder begeleiding van 

meegenomen muziekinstrumenten. Het lied heet ‘ De plek voor 

jou en mij’ omdat er op de Vroonermeerschool plek voor ieder-

een is om samen de wereld te ontdekken.  

‘Natuurlijk is dit mijn plek 
waar ik de wereld om mij heen ontdek 
Op de groene school, ja dat zijn wij 
Dit is de plek voor jou en mij!’  

Er werd prachtig gezongen en ondertussen werd er muziek ge-

maakt op een gitaar, fluitjes, tamboerijn en zelfs twee pannen-

deksels. We kregen een groot applaus van iedereen die was 

komen luisteren. Daarna liepen we samen door de Vrooner-

meer-Noord naar de plek waar ons nieuwe ‘groene’ schoolge-

bouw gebouwd gaat worden. Daar kijken we enorm naar uit, 

net als naar komend schooljaar! We hebben er zin in weer een 

hoop te gaan leren op onze mooie groene, duurzame en gezon-

de school. 

 

Geschreven door de 
leerlingen van groep 5. 
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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   

 

Jeugdfonds Alkmaar 
 
Om ouders tegemoet te komen die getroffen zijn door de Corona-
crisis stelt het Jeugdfonds Alkmaar per kind uit de gemeente Alk-
maar in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar een bijdrage beschikbaar van 
€ 50,-. Hiermee kan hij of zij starten of doorgaan met sport of 
cultuurlessen in het nieuwe seizoen. 

Het Jeugdfonds wil hiermee voorkomen dat ouders hun kind(eren) 
afmelden bij de sportclub of muziekschool in het nieuwe school-
jaar, mocht dit om financiële redenen noodzakelijk zijn. Indien 
ouders voor een langere termijn financiële hulp nodig hebben dan 
kunnen zij een beroep doen op de reguliere regelingen van het 
fonds.  

Werkwijze 
Ouders kunnen zelf eenvoudig een aanvraag indienen. Wanneer 
iemand een aanvraag heeft gedaan wordt door ons contact opge-
nomen met de vereniging die zij hebben aangegeven in het for-
mulier. De factuur wordt dan door ons opgevraagd en daarvan 
wordt dan € 50,- rechtstreeks betaald aan de vereniging of muziek
- of dansschool. De factuur sturen wij door naar de ouders zodat 
zij het resterende bedrag kunnen betalen.  

Aanvragen kunnen t/m 18 december worden ingediend. U krijgt 
van ons een digitale flyer (zie bijlage), zodat u deze regeling mis-
schien ook kenbaar kunt maken of door kunt sturen naar degene 
op school die over de communicatie gaat.  

Meer informatie over deze regeling en het aanvragen is te vinden 
op www.doorstartsportencultuuralkmaar.nl  

 

Tel. (072) 511 22 54  

E info@alkmaarpas.nl I www.alkmaarpas.nl 

Gedempte Nieuwesloot 50, 1811 KT Alkmaar 
 
 

Promo filmpje Vroonermeerschool 

 

Op Maandag 7 september komt Jop Stevens van Vidi-Job 

Productions een korte promo maken over de Vroonermeer-

school. We willen met name onze leerlingen aan het woord 

laten over hun school. U heeft deze week een formulier 

ontvangen met daarin naast ande-

re toestemming voor gebruik foto- 

en videomateriaal ook of uw kind 

voor deze promo mag worden ge-

filmd. We hopen dan ook dat u dit 

formulier zo vlot mogelijk weer 

inlevert. Alvast hartelijk bedankt.  

 

Datum  Activiteit 

24-08-2020 Start eerste thema afval 

02-09-20202 Informatieavond Vroonermeerschool, 

meer info volgt nog  

07-09-2020 Promo opname Vroonermeerschool  

Jop Stevens Vidi-Job. 

09-09-2020 Opname Promo filmpje Vroonermeer-

school  

14-09-2020 Voorstelling;  

De waanzinnige boomhut groep 3/4/5 

12.30 uur 

14-09-2020 t/m  

17-09-2020 

Ouder-kind gesprekken 

15-09-2020 Afvallab ‘Hart op groen’ 

19-09-2020 World Clean Up Day 10.00 uur—12.00 

uur  

22-09-2020 Buitenlesdag  

30-09-2020 Start  

Landelijke Kinderboekenweek  

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

Theater Sonnenvanck  

Edward Scharenhand  

http://www.facebook.com/vroonermeersch
http://www.facebook.com/vroonermeersch
https://www.instagram.com/vroonermeerschool/
https://www.instagram.com/vroonermeerschool/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.doorstartsportencultuuralkmaar.nl%2F&data=02%7C01%7Cdirectievroonermeerschool%40ronduitonderwijs.nl%7Cc9be0a7ed8dc4ab9b45a08d84433b0a4%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C6373343360
mailto:info@alkmaarpas.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alkmaarpas.nl%2F&data=02%7C01%7Cdirectievroonermeerschool%40ronduitonderwijs.nl%7Cc9be0a7ed8dc4ab9b45a08d84433b0a4%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637334336092435964&sdata=Vc2lm

