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Beste ouder(s), verzorger(s), 
  
Hierbij het maandbulletin van april. De maand waarin we Pasen en Koningsdag 
vieren en lekker sportief bezig zijn tijdens de Koningsspelen, maar ook de maand 
waarin de IEP toets bij de leerlingen van groep 8 wordt afgenomen. 
 
Naar aanleiding van geluiden die ons bereikten over onvrede met betrekking tot 
de wijze van communiceren, gemaakte keuzes, wisselingen in het 
personeelsbestand, etc. wil ik ouders verzoeken te allen tijd contact op te 
nemen met de groepsleerkracht en/of de directie.  
 
Omdat blijkt dat niet alle opmerkingen/klachten ons rechtstreeks bereiken, 
hebben wij besloten om ouders in de gelegenheid te stellen 
opmerkingen/klachten c.q. oplossingsgerichte feedback te melden via 
onderstaande link.  
 
Feedback - Opmerkingen - Suggesties  
 
Deze link vindt u ook op onze website onder Ouders > Formulieren. 
Wij zouden het op prijs stellen om, naar aanleiding van uw op- en /of 
aanmerkingen, hierover met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Vanaf 18 april, de dag voor Goede Vrijdag, gaan we allemaal genieten van twee 
weken meivakantie.  
Tot slot wensen wij de leerlingen van groep 8 alvast veel succes bij het maken 
van de toets en alle leerlingen veel plezier bij de Koningsspelen. 
  
 
Vriendelijke groet, 
 
Erica Coppens 
Directeur  
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Pasen 2019 (print deze pagina en hang hem op, dan kunt u niets vergeten) 
 
Goed doel 
Elk jaar steunen we een goed doel met Pasen. Dit jaar is dat de Hersenstichting. In de klassen gaan we hier meer 
over leren. De opbrengst gaat voor de helft naar de hersenstichting en de andere helft is voor onze school. Daar 
kopen we buitenspeelgoed van. 
 
Speelgoed- en boekenbeurs op maandag 15 april 
Op 15 april houden we een speelgoed- en boekenbeurs waar de kinderen zelf ook weer “nieuw” speelgoed en 
boeken kunnen kopen. Dat doen we per klas onder schooltijd. 
Maar van 14.00 - 14.30 uur is er ook voor ouders de mogelijkheid om nog wat boeken en speelgoed samen met 
uw kind (eren) te kopen. De prijzen variëren van € 0,50 tot € 2,50. Om het betalen wat soepeler te laten verlopen 
zou het fijn zijn wanneer de kinderen alleen muntgeld meenemen.  
Graag muntstukken van € 0,50 en € 1,00 en € 2,00 aub. 
We hebben 9 ouders nodig die 15 april willen helpen met het verkopen van het speelgoed en de boeken. 
 Van 9.30 - 14.00 uur. U kunt zich opgeven door uw naam op de lijst te schrijven die bij de klasdeur hangt. 
Wilt u samen met uw kind (eren) speelgoed en boeken uitzoeken waar ze niet meer mee spelen? U of uw kind 
kunt het nu al op school bij de leerkracht inleveren. Op deze dag (15 april) krijgen de kinderen het 10 uurtje van 
school. 
 
PAASontbijt op donderdag 18 april 
We gaan weer gezellig op school ontbijten. Dit keer maken we thuis voor elkaar in een leuk versierde PAAS 
schoenendoos een ontbijt klaar. Bij binnenkomst in de klas gaat er een nummer op en na het lootjes trekken weet 
je d.m.v. je nummer welke doos voor jou is. 
Om niet al te veel verrast te worden is het fijn als iedereen in de doos minimaal 2 bolletjes doet en het beleg 
apart. Zo zijn er bv. kleine potjes jam en hagelslag etc te koop. Een ei en een pakje drinken en iets van fruit horen 
ook in de doos. Natuurlijk mag er ook iets van PAAS snoep in. Kortom: maak een doos zo leuk als je zelf zou willen 

krijgen. Heeft Uw kind een allergie, laat dat dan even aan de leerkracht weten. 
Natuurlijk spelen we ook dit jaar weer eitje tik. Geeft u uw kind een hard gekookt ei mee? 
 
Actielijst: 
-Muntgeld sparen voor de actie 15 april. 
-Boeken en speelgoed uitzoeken en naar school meenemen vanaf nu. 
-Een schoenendoos versieren en ontbijt maken 18 april. 
-Opgeven ( intekenen bij de klasdeur) als u wilt helpen verkopen op 15 april. 
 
De paascommissie 
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Combattimento groep 5 
Groep 5 gaat op dinsdag 9 april naar De Kom voor een concert van Combattimento. We gaan met de tram. Denkt 
u eraan om een OV-kaart aan uw kind mee te geven? Juf Margriet is nog op zoek naar een ouder die met de groep 
mee zou willen gaan, zodat er 4 begeleiders zijn.  Alvast bedankt. 

 
Komt u ook kijken? 
Op donderdag 11 april wordt de hele school omgetoverd tot een museum en nodigen wij ouders, opa’s en oma’s 
uit om een kijkje te komen nemen in ons museum. Noteert u de datum in uw agenda?  Donderdag 11 april vanaf 
16:30 - 18:00 uur. We hopen u te mogen verwelkomen. 

 
Imker in de klas 
Op dinsdag 16 april krijgt groep 5 bezoek van een imker in de klas. 

 
Koningsspelen vrijdag 12 april 
08:20 uur De dag wordt geopend met het Koningsspelen Lied Pasapas. Gezongen en 

gedanst door alle groepen. Het is leuk om in oranje, rood, wit of blauw naar school te 

komen. Na de opening gaan we naar binnen en zullen we de families gaan vormen. 

Er zijn 21 families die worden begeleid door leerlingen uit groep 7 en 8. Bij de spelletjes 

staan ouders en een paar studenten van het  ROC Sport College Utrecht. De ouders die zich 

hebben opgegeven horen deze ochtend bij welk spel ze staan. Het is handig om in de 

koffiekamer te verzamelen nadat u uw kind naar de klas hebt gebracht.  

 

10:00 uur is er een pauze. De families blijven bij elkaar. Zij krijgen drinken en een koek. Daarna gaan de leerlingen 

weer verder met het spellencircuit. 

 

11:45 uur is het spellencircuit klaar. De leerlingen worden weer  teruggebracht naar hun eigen groep 

(familieleiders). We vragen de ouders om de spellen in de koffiekamer neer te leggen. Misschien zijn er ook een 

paar ouders die willen helpen bij het opruimen van het springkussen en geluidsinstallatie.In de klas gaat iedereen 

in zijn eigen groep lunchen. Geef uw kind dus wel een lunch mee naar school.In de middag is er voor de groepen 5 

t/m 8 het jaarlijkse dam- en schaaktoernooi.De groepen 1 t/m 4 hebben een eigen 

invulling. Via flitsbericht komt hier informatie over.  

14:00 uur is de school uit. 

 

Woensdag 17 april Korfbaltoernooi voor de groepen 3-4-5-6 

De kinderen die meedoen hebben zich al opgegeven. Er zijn ook al leiders.  

Het toernooi vindt plaats op Sportpark Zandveld op de Helmkruid 7. Wij spelen in het 

Vroonestein-shirt.  
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Het is ook de bedoeling om een reserveshirt mee te nemen (wit).  

Voor de leerlingen die deelnemen: meld je uiterlijk 14:15 uur bij jouw leider.  Het toernooi duurt van 15.00 uur tot 

ongeveer 18.00 uur.  Wij hopen ook op veel supporters.  

De leiders en ouders van de kinderen die meedoen krijgen informatie van de groepsleerkracht. Ouders zijn tijdens 

het toernooi zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. 

 

Atletiek Ochtend voor de groepen 3-4-5-6-7-8. Vrijdag 28 juni. 

Dit geldt ook voor groep 3 van 2/3. 

 

Na de meivakantie komt er bij de groep een intekenlijst te hangen waarop u zich 

kunt inschrijven. 

 

 

Belangrijke informatie 

De atletiek ochtend begint om 09:00 uur en duurt tot 11:30 uur. Uw kind gaat niet eerst naar school maar is 

uiterlijk 08:45 bij de atletiekbaan.  

Dit jaar werken wij met het continurooster. Organisatorisch is het lastig om de kinderen weer op school te 

krijgen. Er is daarom  besloten dat alle kinderen om 11:30 worden opgehaald bij de atletiekbaan en de middag 

vrij zijn van school. Omdat bij aanvang van het schooljaar de datum nog niet bekend was, kunnen we u deze nu 

pas melden. We hopen dat dit geen probleem is. Maakt u gebruik van de naschoolse opvang. Wilt u dan zelf 

met de opvang contact opnemen. Mocht er toch een probleem ontstaan, neemt u dan a.u.b. contact met 

school op. 

 

De kleuters blijven deze ochtend op school en hebben een juffendag. Nadere informatie volgt nog. 

Ook zij zijn om 12:00 uur uit en de middag vrij. 

 

Herinnering OuderTevredenheidsPeiling en vragenlijst Denktank “Ouders al Partners” 
 

U zou ons een groot plezier doen door aan het onderzoek uw medewerking te verlenen en de enquêtes in te 
vullen voor 5 april.  Des te meer ouders de enquête invullen, des te beter zicht wij krijgen op wat goed gaat en 
waar we in moeten verbeteren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Formatie komend schooljaar 
De lente is begonnen en daarmee kijken we ook weer naar de formatie voor volgend schooljaar. Als team buigen 
we ons over het invullen van de groepen. Welke groepen kunnen we formeren en welke leerkracht(en) op de 
groep? Het is een ingewikkelde puzzel, maar net als elk jaar heb ik er vertrouwen in dat het ook dit jaar weer 
allemaal rond zal komen. Het streven is om de formatie begin juni bekend te kunnen maken. Mocht het zo zijn 
dat we u al eerder (over een deel van de invulling) kunnen berichten, dan zullen wij dit uiteraard doen.  Mocht u 
vragen, suggesties of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten. 
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Vakantierooster 2019-2020 
 
Herfstvakantie maandag 21  t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

Krokusvakantie PO maandag 24 t/m vrij 28 februari 2020 

Pasen PO vrijdag 10  t/m maandag 13 april 2020 

Meivakantie PO maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart PO donderdag 21  t/m vrijdag 22 mei 2020 

Pinksteren PO maandag 1  t/m vrijdag 5 juni 2020 

Zomervakantie PO maandag 20 t/m vrijdag 28 augustus 2020 
 

De data van de studiedagen volgen zo spoedig mogelijk. 

 
Nieuws vanuit de Ouderraad 
Afgelopen maand is de school in voorjaarsstemming gebracht door de Paascommissie. De versiering in 
verschillende bouwen is beperkt opgesteld zodat de "kunstwerken" ook mooi tot hun recht komen.  
Achter de schermen zijn de voorbereidingen van de Paascommissie en Koningsspelen in volle gang.  
Voor de Koningsspelen zijn wij nog actief op zoek naar hulpouders (intekenlijsten bij de klassen).  
De Ouderraad zal binnenkort weer vergaderen (4 april). Mocht u interesse of tips voor ons hebben dan kunt u het 
bestuur mailen: ouderraad@vroonestein.nl.  
 
Ouders/verzorgers van wie er nog geen ouderbijdrage(n) is ontvangen ontvangen binnenkort een herinnering via 
de mail. Zonder alle ouderbijdragen kunnen wij niet alle festiviteiten mogelijk maken. Mogen wij op u rekenen?  
 
Rest ons nog om alle kinderen en ouders/verzorgers een mooie en leuke Koningsdag en Paasviering te wensen en 
alvast een fijne meivakantie.  
 
 
 

Kinderfysiotherapie op school 
Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Heleen van Rooijen en 
namens onze praktijk Kinderfysiotherapie-Nieuwegein zal ik bij Vroonestein de 
leerlingen die voor kinderfysiotherapie in aanmerking komen gaan behandelen.  
Deze behandelingen richten zich met name school-gerelateerde problemen. Hierbij 
kunt u denken aan het niet makkelijk mee kunnen komen met de gymles\ 
bewegingslessen, veel struikelen, angstig zijn om te klimmen\klauteren, niet 
kunnen huppelen of hinkelen op de daarvoor gemiddelde leeftijd of andere 
“motorische” problemen.  
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Ook kinderen die wat achter blijven in de fijne motoriek zoals knippen, kleuren,  plakken of moeite hebben met 
schrijven komen voor kinderfysiotherapie in aanmerking.  
De desbetreffende juf of meester zal na het signaleren dit bij u aan kunnen kaarten, waar er na overleg met u een 
onderzoek\screening afgesproken kan worden.  U mag natuurlijk ook direct met vragen contact met mij 
opnemen. 
Ik ben bereikbaar op heleen@kindenfysio.nl  of op 06-44104074.  Ook voor andere problemen kunt u contact 
opnemen, maar kunt u ook terecht in onze praktijk die gevestigd is op de Richterslaan 62 te Nieuwegein. Wilt u 
meer weten over onze praktijk en onze expertises  neem dan een kijkje op onze website www.kindenfysio.nl  

 

 
FC Utrecht Scholendag! 

Zondag: 28 april  

FC Utrecht - sc Heerenveen  

 
De vorige Scholendag was een groot succes. Daarom organiseren wij het nog 1 keer.  

Kinderen van de basisscholen in de regio Utrecht kunnen zich opgeven om samen met papa, mama, oma, opa, 

tante, oom etc. naar Stadion Galgenwaard te komen en te genieten van een mooie wedstrijd. 

Het maximale aantal per bestelling is zes tickets. U krijgt alleen de tickets via school. De rest gaat buiten school 

om. Gelukkig heeft Sander van Nimwegen zich gemeld om alles te regelen. 

De wedstrijdtickets hebben een speciale prijs: 

Jeugd tot en met 14 jaar: € 5,- 

15 jaar of ouder: € 7,50 

 

Wat moet u doen: 

· Vul strookje in: 

· Stop het in een envelop samen met het geld. En lever dit in bij de leerkracht van uw kind. 

· Zet op de envelop nogmaals naam van uw kind en in welke groep het zit. 

· Dit voor WOENSDAG 10 APRIL 

· Uw tickets krijgt u zo spoedig mogelijk via school. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam/achternaam kind:_____________________________  

Groep:_____ 

 

Ik wil …......................kaartjes 15 jaar en ouder. 

Ik wil ……………………...kaartjes tot en met 14 jaar. 
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Ik heb geld in de envelop gedaan. Naam kind en groep op envelop. 

 
Belangrijke data 
 

04 april Schoolfotograaf 
Vergadering Ouderraad 

05 april Einde van het project “Kunst” 
09 april Bezoek De Kom Combattimento groep 5 
11 april Museumtour in de school 

12 april Koningsspelen 
16 april Imker in de klas groep 5 
18 april Start meivakantie om 14.00 uur 
19 april Goede Vrijdag 
21 en 22 april Pasen 
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Ingekomen (kijkt u ook op onze website onder het kopje “informatie” voor buitenschoolse 
activiteiten) 
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