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         Woensdag 23 september 2020 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de kinderboekenweek, coronamaatregelen en het 

programma Bouw! waarmee gestart gaat worden.  

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 30 september start de kinderboekenweek weer. Het thema dit jaar is 'En toen?' De 
groepen gaan met elkaar een strijd aan om de leesmeters die in de klassen komen te hangen, zo vol 
mogelijk te krijgen. Hoe meer de klas met elkaar leest, hoe voller deze wordt. 
Daarnaast zullen we in de groepen 3 t/m 8 gaan werken met een 'Grej Of The Day'. De kinderen krijgen 
een raadsel op in de klas en gaan hier over brainstormen. Hier krijgen ze een dag de tijd voor. Ouders 
mogen ook helpen om te zoeken naar een antwoord. De volgende dag geeft de leerkracht het 
antwoord en vertelt hier iets meer over. Gezien het thema van de kinderboekenweek, zullen de 
raadsels allemaal iets te maken hebben met geschiedenis. 
 
Een voorbeeld: 'Het puntje van de ijsberg was mijn ondergang' 
 
Weet u het antwoord? 
Onderaan de nieuwsbrief vindt u de oplossing van dit raadsel. Vraagt u de kinderen naar de raadsels 
van 30 september t/m 9 oktober? 
 

Spaart u mee voor de schoolbieb? 

Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 

Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het 

(voor)lezen van kinderboeken stimuleren 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! 

 

Bijgaand bij deze nieuwsbrief ontvangt u de kinderboekenweekfolder van de Bruna. In deze folder 

kunt u vast inspiratie opdoen! 

 

 

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 31 oktober 2020 in op school. 

• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. 

• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 

• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken in een Bruna-winkel. 

 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de 

actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 
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Nationale kinderzwerfboekdag – 30 september 

Veel kinderen in Nederland kunnen thuis niet lezen omdat ze geen boeken hebben. Daarom is 30 

september, de eerste dag van de Kinderboekenweek, uitgeroepen tot Nationale 

Kinderzwerfboekdag. Kinderzwerfboek roept iedereen op om ruimte te maken in de boekenkast en 

gelezen kinderboeken uit zwerven te sturen. Zo kunnen meer kinderen lezen! 

 

Dus heb jij nog een leuk boek in de kast of op de plank liggen. 

Lever deze in bij Juf Chantal, dan kunnen we samen nog meer kinderen laten genieten van lezen. 

De uiterste inleverdatum is maandag 28 september, dan is op 30 september de Zwerfboekenkast 

weer netjes.  

 

Lezen is plezier voor iedereen. 

 

Corona 

Het aantal besmettingen in het land neemt behoorlijk toe en ook in Alphen en omgeving zien we 

deze trend. De r zit in de maand en dat betekent dat verkoudheidsklachten bij steeds meer mensen 

aanwezig zijn. Door de richtlijnen bestaat de mogelijkheid dat veel leerkrachten één of meerdere 

dagen afwezig kunnen zijn.  

 

Het RTC verzorgt de inzet van invallers voor alle scholen in Alphen en omgeving. Op dit moment 

komt het al regelmatig voor dat er een tekort is aan invallers. Verschillende scholen hebben al 

groepen naar huis gestuurd, de kans is groot dat dit ook op De Vroonhoeve gaat gebeuren.  

 

Indien er geen invaller beschikbaar is proberen wij naar interne mogelijkheden te kijken. Als deze 

er niet zijn ontvangt u een mail met het verzoek om uw zoon/dochter thuis te houden. Om het 

onderwijsproces door te laten gaan, kunnen de kinderen om 08.20 uur de school in om spullen op 

te halen. Zij krijgen dan ook een weektaak mee, zodat zij weten wat die dag gemaakt kan worden. 

Er zal iemand van school in de klas aanwezig zijn om te helpen bij het verzamelen van spullen.  

Als de leerkracht thuis is vanwege verkoudheidsklachten is zij in staat om instructie te geven. De 

instructie wordt gegeven via Microsoft Teams en de tijden staan vermeld op de weektaak.  

Als de leerkracht afwezig is vanwege andere redenen dan komen de online instructies te vervallen.  

 

Verkoudheidsklachten 

Leerlingen t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten mogen vanaf afgelopen maandag weer naar 

school. Wanneer u twijfels hebt over de aard van de klachten en u laat, in overleg met de huisarts, 

een coronatest uitvoeren is het belangrijk dat u de testuitslag afwacht.  

 

Intekenlijst hulpouders 

Komende week ontvangt u in Basisonline de intekenlijst voor hulpouders. Op dit moment zorgen de 

coronamaatregelen ervoor dat ouders niet in de school mogen. Ondanks deze maatregel willen wij 

graag weten of u bereid bent om de school te ondersteunen bij activiteiten, feesten of 

werkzaamheden.  

 

Een nieuw onderdeel op deze intekenlijst is het onderhoud van het groene schoolplein, samen met 

kinderen en ouders willen we het plein en de groenstrook aan de voorzijde graag mooi houden. Wij 

hopen dan ook dat de ouders met groene vingers ons daarbij willen ondersteunen.  

 

Traktaties 

Vanwege het coronabeleid mogen de kinderen alleen voorverpakte traktaties uitdelen. Wij merken 

dat dit ervoor zorgt dat er ook regelmatig cadeautjes uitgedeeld worden. Wij verzoeken u de 

cadeautjes bij de traktatie achterwege te laten.  
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Ventilatie 

U bent al geïnformeerd over de stappen die gemaakt worden om de ventilatie op school in kaart te 

brengen. Om goed te ventileren wordt er veel gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie. Alle 

ventilatieroosters, ramen en deuren van het klaslokaal staan zoveel mogelijk open. Dit kan ervoor 

zorgen dat uw zoon/dochter het koud krijgt in de klas, het is dan ook verstandig om een vestje 

mee te geven en eventueel in de luizenzak achter te laten.  

 

Vanuit interne begeleiding: Bouw!  
Dit schooljaar gaan wij in de onderbouw voor het eerst werken met het programma Bouw! 
Bouw! is een (computer)programma dat we zullen inzetten bij risicolezers in de onderbouw- en 
middenbouwgroepen.  
Leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 zullen deze leerlingen als tutor begeleiden.  
De intern begeleider en/of de leerkracht informeert u als uw kind in aanmerking komt voor Bouw!  
 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 7 oktober.  

 

Belangrijke data:   

Woensdag 30 september  start kinderboekenweek 

Donderdag 8 oktober  studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

  

 

Antwoord Grej of the day 
De Titanic 
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