
De oudercommissie: even voorstellen 
Sinds dit jaar heeft de Vroonermeerschool een oudercommissie. 
De oudercommissie (OC) bestaat uit een vijftal ouders én een 
teamlid die de leerkrachten ondersteunen door zich bezig te 
houden met organisatie van activiteiten. Denk aan Sinterklaas, 
sportdag, avondvierdaagse, etc. Daar hebben we veel zin in, 
maar we hopen ook dat andere ouders ons bij bepaalde dingen 
willen helpen. Soms zullen we dus een verzoekje doen. Ook ben 
je van harte welkom je aan te sluiten bij de OC. We stellen ons 
graag even aan jullie voor, zodat jullie weten wie we zijn en 
jullie ons weten te vinden voor op- of aanmerkingen, ideeën of 
hulp. Je kunt ons aanspreken of mailen op vrooner-
meeroc@ronduitonderwijs.nl 
 
MEINKE 
 
Mijn naam is Meinke de Veer en 
ik ben samen met Milan Verste-
gen de moeder van Mels uit 
groep 2 (en Silke die volgend 
schooljaar 4 wordt). Wij hebben 
gekozen voor de Vroonermeer-
school vanwege het betekenis-
vol onderwijs voor de kinderen 
waarbij er (letterlijk) buiten de 
muren van de school gekeken 
wordt. Ik vind dit heel waarde-
vol. Dit kan naar mijn idee niet 
zonder de betrokkenheid van 
ouders. Om hier mijn steentje 
aan bij te dragen, neem ik deel 
aan de activiteitencommissie. 
Weet mij te vinden als er idee-
ën zijn of als je ook graag 
(meer) betrokken wil zijn bij de 
school.  

ELLEN 
 
Mijn naam is Ellen de Jon-
ge en samen met Tom zijn 
wij ouders van Samuel 
(groep 3) en Hanna Obdam 
(groep 1). Wij wonen sinds 
mei 2018 in de nieuwe 
Vroonermeer-Noord. 
Ik vind het fijn om betrok-
ken te zijn bij school om zo 
voeling hebben bij de plek 
waar mijn kinderen een 
groot deel van hun tijd 
doorbrengen. De ouder-
commissie is daar wat mij 
betreft een goede (en ge-

zellige) plek voor.  
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FLEUR 
 
Ik ben Fleur, getrouwd met Niels en moeder van Annabel 
(2012), Pjotr (2014) en Eliane (2018) en we 
wonen in Daalmeer, Alkmaar. Niet om de hoek van de Vrooner-
meerschool, 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 zit inmiddels in groep 2. Ik werk met veel 
voldoening en plezier 
als coach/ 
trainer persoonlijke 
ontwikkeling en mijn 
vrije tijd denk ik over 
een tijdje weer te 
vinden.  
De kleinschaligheid 
van de VRS heeft op 
dit moment als groot 
voordeel dat je als 
ouder(s) veel 
sneller betrokken 
kunt voelen bij het 
geheel. Iets wat ik 
persoonlijk ook heel 
fijn vind. De Oudercommissie is in eerste instantie bedoeld als 
activiteitencommissie, ter ondersteuning van het team bij ver-
schillende activiteiten. Daarnaast ondersteunen wij het team 
d.m.v. de activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van PR. De 
zichtbaarheid van de school en de visie van de Vroonermeer-
school uitdragen vind ik ook een belangrijk onderdeel van de 
OC. 
Dus toen er gevraagd werd wie zich daarbij aan wilde sluiten, 
heb ik me gelijk opgegeven. We doen het samen, dus wanneer 
de een het wat drukker heeft pakken de anderen het op. Dus 
mocht je je ook willen aansluiten, al kun je maar af en toe, voel 
je welkom! 
 
MAAIKE 
 
Hoi ouders! 
 
Sinds begin dit jaar zit ik bij de Oudercommissie omdat ik graag 
betrokken ben bij de activiteiten van de school van mijn zoontje 
Cas Alders (groep 1). 
De Vroonermeerschool is een nieuwe school en kan alle hulp 
van de ouders daarom goed gebruiken. Omdat er nog niet veel 
leerlingen op de school zitten, voelt het als een hechte gemeen-
schap, want iedereen kent elkaar. Ik hoop dat de school mag 
groeien in de nabije toekomst en dat we dat gemeenschapsge-
voel kunnen behouden. Ik kijk uit naar een leuk, leerzaam 
schooljaar met mooie activiteiten! 
Heb je een leuk idee of wil je ook lid worden van de OC?  
Ik spreek je graag op het schoolplein. 
 
Groetjes, Maaike 
Hoeks 
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Kriebels in je buik 
 
In de groepen 7 en 8 zal binnenkort gestart worden met de 
methode ‘Kriebels in je buik’  
De lessen ondersteunen de leerlingen bij hun seksuele ontwik-
keling, passend bij de leeftijd en belevingswereld.  
Ze zijn onderverdeeld in vier thema’s: 

 Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld 

 Voorplanting en gezinsvorming 

 Sociale en emotionele ontwikkeling 

 Seksuele weerbaarheid 
Specifieke thema’s die aan bod 
komen, zijn: het eigen lichaam, 
zelfbeeld, verschillen tussen 
jongens en meisjes, bloot zijn, 
vriendschap, verliefdheid, ver-
kering, relatievorming, seksue-
le diversiteit, veranderingen in 
de puberteit, voortplanting, 
zwangerschap, bevalling, me-
dia, weerbaarheid, wensen en 
grenzen, grensoverschrijdend 
gedrag en anticonceptie. 
Groep 6 zal nog niet aansluiten 
bij dit thema maar deelnemen 
aan een andere activiteit bui-
ten de eigen groep.  
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Kom in de klas 
 
Op woensdag 16 oktober is er om 8.30 uur een ‘Kom in de klas’ mo-
ment. De lokalen worden 
van 8.30 uur tot een uur of 
9.00 opengesteld voor 
ouders, grootouders en 
andere belangstellenden. 
Wij zullen in alle drie de 
groepen het thema afslui-
ten. Leerlingen laten zien 
waar ze dit thema mee 
bezig zijn geweest en wat 
ze hebben geleerd. We (de 
leerlingen zeker) stellen 
uw aanwezigheid heel erg 
op prijs. 

Aanleg Tiny Forest inclusief buitenlokaal 

En ja hoor! De officiële toekenning is binnen. Wat een aanwinst voor 
de leerlingen van de scholen in de Vroonermeer Noord. Een eigen 
‘Tiny Forest’. Lees hieronder een deel uit de mail 

Hallo Karin, Een tijdje terug heeft u zich aangemeld als initiatiefnemer 
om een Tiny Forest aan te leggen bij de nieuw te bouwen schoolloca-
tie in de Vroonermeer-Noord, bedankt daarvoor! Vorige week hebben 
we met Gemeente Alkmaar een bijeenkomst gehad om de locaties 
voor de Tiny Forests te selecteren. Graag willen we het door u voorge-
stelde plan – een Tiny Forest van de Vroonermeerschool, de Lispeltuut 
(en SKOA) – eind 2020 uitvoeren. Eerder kan nog niet, omdat de loca-
tie nog in ontwikkeling is, maar dit geeft ons goed de tijd om er een 
prachtig bos van te maken. ……… van Gemeente Alkmaar heeft het 
plan voor dit Tiny Forest een beetje toegelicht; het klinkt heel leuk om 

een Tiny Forest op een eiland vlak-
bij de (nog te bouwen) school te 
planten! Hieronder en in de bijlage 
staat alvast wat informatie, die 
jullie als scholen kunnen bekijken. 
Wilt u deze mail ook delen met de 
Lispeltuut? 

Gaan we doen natuurlijk! Wij heb-
ben er zin in en zijn er blij mee. 
Meer info  
https://www.ivn.nl/tinyforest 

 

 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  

Workshop ‘Schoollied  

maken’ groep 3 t/m 8 

Dinsdag 15 oktober  

10.00 uur 

Kom in de klas  Woensdag  16 oktober 

8.30 uur  

Herfstvakantie  Vrijdag 18 oktober 14.00 

uur tot en met zondag 25 

oktober 

Schoollied oefenen  Maandag 28 oktober  

10.00 uur 

Start tweede thema  Maandag 4 november  

Ice Games op schaatsbaan 

de Meent groepen 3 t/m 8  

Informatie volgt  

Dinsdag 5 november  

vertrek 8.30 uur   

Sint Maarten  Maandag 11 november  

Lesvrije dag leerlingen zijn 

allemaal vrij  

Donderdag 21 november 

Lesvrije dag leerlingen zijn 

allemaal vrij  

Vrijdag 22 november  

Kom in de klas  Donderdag 28 november  

van 8.30 uur tot 9.00 uur  

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

