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Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u het maandbulletin van december. Dit bulletin bevat alle 
activiteiten rondom het bezoek van Sinterklaas op donderdag 5 december. Deze 
worden kort toegelicht, voor zover deze niet een verrassing moeten blijven. Ook 
wordt er een oproep gedaan om te helpen bij het kerst vieren. 
 
Dankzij de enorme inzet van velen (oudervereniging, versiercommissie, 
leerkrachten en vele anderen) zal het vast en zeker een prachtige maand 
worden. 
 
December is een feestelijke maand. Ook vuurwerk is dan beschikbaar. 
Vanwege de veiligheid zijn vuurwerk, rookbommetjes, lucifers, aanstekers e.d. 
streng verboden op school. Alle kinderen zal dit nadrukkelijk verteld worden. 
 
Een heel fijn Sinterklaas en kerstfeest toegewenst! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Veel leesplezier, 

Erica Coppens, 

directeur 
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Belangrijke data 
05 december Sinterklaas 
19 december Kerstavond bij Vroonestein 17.00 uur 
21 december Start kerstvakantie 
06 januari Start school 08.30 uur 

Week van de hoofdluiscontrole 
 
 
 
 

Banketbakkerij Smul 
In de hal van de middenbouw bij ons op school is een echte gebaksvitrine met 
heerlijk gebakjes en taartjes van klei gemaakt door de leerlingen van groep 3 en 4. 
Komt u gerust eens binnen om naar al dat lekkers te kijken!  
We zijn trots op onze bakkertjes! 
 
 
Kerst 
Ook al is sinterklaas nog in het land, kerst komt ook weer dichterbij. Vandaar deze informatie. 

Dit jaar vieren we kerstmis op school weer met een kerstdiner. Het plan is om dit elk jaar te wisselen aangezien 

de kersttocht vorig jaar ook erg goed bevallen is en afwisseling naar ons idee goed is. 

 

Dit jaar willen we graag de gerechten voor het klassikale kerstdiner 

specificeren in voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten. Op de 

‘inteken-kerstbomen’ kunt u uw gerecht ophangen bij de eerste, tweede of 

derde gang. 

Aangezien het een klassikaal kerstdiner is, wordt er van alle kinderen een 

gerecht verwacht.  

Wij willen u vragen om voor 8 kinderen een portie te maken en die op 

donderdagavond 19 december mee te nemen naar school. Drinken tijdens 

het diner wordt door school geregeld. 

Voor het kerstdiner is het belangrijk dat elk kind een bord, beker en bestek 

mee naar school neemt in een tasje (dat vies mag worden). Het diner is op 

donderdag 19 december van 17.30 uur tot 18.30 uur. Voor ouders is er 

tijdens het kerstdiner weer een gezellige borrel met een hapje en een drankje in de patio. 
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Op de ochtend van het kerstdiner maken we zoals gebruikelijk kerststukjes. Het bakje, de oase en de kaars krijgen 

de kinderen van school. De vraag is of u zelf kerstgroen en versieringen mee wilt geven. 

Tijdens het maken van de kerststukjes wordt er wat te eten en te drinken voor in de kleine pauze geregeld. De 

lunch moeten de kinderen wel zelf meenemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De kerstcommissie 

 

Rooster: 
 

maandag 2 december intekenlijsten voor versieren en opruimen school 
hangen. 

maandag 9 december intekenlijsten voor het kerstdiner hangen. Graag 
onderscheid maken in voorgerecht, hoofdgerecht en 
nagerecht. 

woensdag 18 december Bord, beker en bestek mee voorzien van naam en in 
een tasje. 
Kerstgroen (takjes) en decoratie mee voor het 
kerststukje. Graag in een apart tasje. 

donderdag 19 december School van 8.30-14.00 uur 
Ochtend kerststukje maken 
Tussendoortje krijgen de kinderen van school. 

● 17.30-18.30 uur kerstdiner 

vrijdag 20 december School van 8.30-14.00 uur 
Daarna lekker kerstvakantie 

 
 

Hiep, hiep, hoera!!!!!!!! 

Het heeft even geduurd maar nu zijn we erg trots op onze nieuwe website met zijn prachtige vormgeving. 

Wat zijn de verbeteringen ten opzichte van de oude site? 

Veel informatie is herschreven en waar nodig opnieuw ingedeeld. Daarnaast zij er niet alleen teksten te lezen, 
maar is de website ook voorzien van mooie nieuwe foto’s. Veel van deze foto’s zijn gemaakt door Petra 
Hammouti-Prijs (www.pastpresentfotografie.com) 
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Wij doen ons best 
Ondanks de zorgvuldigheid die wij met z'n allen betrachten, kan er toch iets mis gaan. Er kan zo maar een foto 
gedeeld worden of een filmpje gemaakt, waarvan u niet wilt dat het gepubliceerd wordt.  
We doen ons best om dit te voorkomen. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er een vergissing wordt 
gemaakt, neem dan direct contact op met de groepsleerkracht of stuur een mailtje naar de administratie van de 
school. We kunnen de fout dan snel herstellen.  
 
Neemt u gerust een kijkje! 
www.vroonestein.nl  

Even voorstellen 
Mijn naam is Tamara Timmermans. Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Gorinchem. Onlangs 
ben ik de opleiding tot onderwijsassistente gestart. Hiervoor kom ik stage lopen op KBS 
Vroonestein in de kleuterklassen. Daarnaast ben ik ook werkzaam bij BSO Bever. Het kan 
dus zomaar zijn dat u mij daar ook tegen komt. Mocht u vragen hebben, spreek mij dan 
gerust aan! 
 
Groetjes, 
Tamara 

 

Hierbij wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Shirley van Putten, 35 jaar en ik woon in                  
Nieuwegein. Na de Pabo ben ik ruim 10 jaar werkzaam geweest op een basisschool in               
Utrecht, waar ik les heb gegeven aan groep 8 en groep 4. Mijn voorkeur gaat uit naar                 
een werkplek dichterbij huis en de Vroonestein sprak mij erg aan. Ik begin op vrijwillige               
basis en zal vooral ondersteunende werkzaamheden verrichten in de groepen 6, 7 en 8.              
Voorlopig ben ik elke woensdagochtend op school. Graag tot ziens!  
 
 

Van de ouderraad 
 
Op 17 november 2019 hebben drie kinderen van groep 8; Daniel, Tiffany en 
Suzanne, hun vormsel gedaan. Dit is het vervolg van het doopsel en eerste 
communie en een van de zeven sacramenten. Omdat we een school zijn met 
een katholieke identiteit en dit voor deze kinderen een belangrijk feest is, 
zijn wij als ouderraad samen met meester Frits hierbij aanwezig geweest. 
Namens de ouderraad hebben ze een boek gekregen.  
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De ouderraad heeft samen met de leerkrachten deze maand verder ook niet stil gezeten. 
Met een flink aantal creatieve moeders is de school versierd (hiervoor dank) en zelfs een 
heuse stal in de middenbouw gemaakt. Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) hebben wij 
vrijdag 22 november 2019 verschillende dingen georganiseerd; zoals Sint-tattoos zetten, 
pietencircuit in de gymzaal en een bioscoop met Sinterklaas film. 
Dankzij een sponsor, die een flinke oven ter beschikking heeft gesteld, hebben alle 
onderbouwleerlingen (groep 1 t/m 4) heerlijke pepernoten  gebakken. 
 
Ook heeft Sinterklaas een gedicht aan ons allen geschreven met alle belangrijke data voor 
dit leuke feest! Zo konden de kinderen weer allemaal hun schoen zetten en komt de Sint 

met zijn pieten Vroonestein bezoeken op 5 december!  Al deze gezelligheid is niet mogelijk zonder de 
ouderbijdrage, dus heel erg bedankt dat al zo veel ouders het bedrag hebben overgemaakt!  
 
Bent u het nog vergeten dan ontvangen wij nog graag 25 euro per kind op  
NL95 INGB 0005 3724 98 aan Ouderraad Vroonesteinschool onder vermelding van 
naam kind en groep.  
Dan kan de ouderraad haar best blijven doen om ook de rest van het jaar allemaal 
leuks te organiseren voor de kinderen! 
 
Als Sinterklaas weer terug is naar Spanje dan staat de kerst voor de deur. Het is nog 
even een verrassing wat wij gaan organiseren; via een flitsbericht wordt u op de 
hoogte gehouden.  
 
Om de school gezellig in een kerstsfeer te krijgen zijn we wel al op zoek naar ouders 
die willen helpen met versieren voor kerst op maandag 9 dec 2019 vanaf 12:00 uur. 
Ook voor het opruimen hebben we ouders nodig die willen helpen op vrijdag 20 december 2019 gelijk om  
08:30 uur. Er komen intekenlijsten bij de klaslokalen. Alvast heel erg bedankt!  
 
Zoals hierboven al te lezen is, wordt er veel gedaan met het geld van de ouderbijdrage. Om dit verder te 
verduidelijken maakt de ouderraad ieder jaar een jaarverslag, zo ook over het schooljaar 2018-2019. 

Jaarverslag 2018-2019  

Financieel jaarverslag 2018-2019 

 

EU schoolfruit 
Wenst u op de hoogte te zijn van wat wij gaan leveren, inclusief aanvullende productinformatie,klik dan hier voor 
de brochure met alle benodigde informatie. 
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https://drive.google.com/file/d/1NRcYPHIfmVAN63WOvCFpzUO_SO8QpFfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RyLt9uZMfxbXSuFKVak2PgZaDGUf3Sz3/view?usp=sharing
https://qcs-eu2019.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/media/informatie-brochure-qcs-2019.pdf


 

Gevonden voorwerpen 
Op donderdag 19 december om 14.00 uur zal een tafel met gevonden voorwerpen in de bovenbouw hal staan. 

Op deze tafel liggen alle mutsen, jassen, wanten, gymschoenen enzovoort, die op school, buiten en in de gymzaal 

zijn gevonden. De kledingstukken die na deze dag nog zijn blijven liggen gaan in de zak van Max. 

 

 

 

De MR, OR en het team van Vroonestein, danken alle ouders voor 

het vertrouwen, 

de aangename samenwerking en 

wensen u alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
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