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Agenda 

 
Nieuwe leerlingen 
Deze week zijn Anouk (groep 4) en Thijs 
(groep 2) bij ons op school gekomen. Wij 
heten ze van harte welkom en wensen Anouk 
en Thijs heel veel plezier op de Voorpoort. 
 
Verplichte oudergesprekken 
Op maandag 15, dinsdag 16 en donderdag 18 
april vinden de verplichte oudergesprekken 
plaats. Dit geldt voor de groep 1 t/m 7. Voor 
groep 8 zijn de gesprekken, wanneer de 
uitslag van IEP binnen is.  
Op maandag 15 april vinden de gesprekken 
plaats tot 19 uur. Dinsdag en donderdag zijn 
de gesprekken ‘s middags. Vanaf maandag 8 
april kunt u zich inschrijven. Het 
inschrijfformulier hangt dan aan de deur van 
het klaslokaal van uw kind.  
 
Voorstelling ‘De waanzinnige boomhut van 
13 verdiepingen’ 
Maandag 15 april gaan de leerlingen van 
groep 5-6 naar de voorstelling ‘De 
waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’ in 
de Meenthe te Steenwijk.  
De Waanzinnige Boomhut van 13 
Verdiepingen is in Nederland één van de 
meest verkochte kinderboeken in tijden.  

Meneer Monster zet samen met het 
Australische CDP Theatre Producers zijn 
tanden in dit totaal losgeslagen verhaal. Ze 
hebben deze bestseller omgetoverd tot een 
nét zo waanzinnige theatervoorstelling vol 
krankzinnige humor en magische 
theatertovenarij. 

 
 
Centrale eindtoets IEP 
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april wordt de 
centrale eindtoets afgenomen in groep 8. 
Onze school neemt de IEP af. Met de IEP 
Eindtoets worden de verplichte onderdelen 
lezen, taalverzorging en rekenen gemeten. De 
IEP Eindtoets zorgt er voor dat ze leerlingen 
een zo optimaal mogelijke toetservaring 
bieden. Dit resulteert in overzichtelijke, 
kindvriendelijke toetsboekjes die qua 
vormgeving, lay-out, maar uiteraard ook 
inhoud aansluiten bij de leefwereld van groep 
8-leerlingen. Een ontspannen, gemotiveerd 
kind laat immers beter zien wat hij kan. Wij 
wensen de leerlingen veel succes bij het 
maken van deze toets.  
 
Paaslunch 
Op donderdag 18 april verzorgt de Ouderraad 
een Paaslunch bij ons op school. We gaan 
gezellig met alle leerlingen lunchen. De 
kinderen hoeven dus deze dag geen lunch 
mee te nemen. De ouderraad zal voor een 
heerlijke Paaslunch zorgen.  

Datum Activiteit 

Maandag  
15 april  

19. 30 uur or-vergadering 

Maandag 15 
april  

Groep 5-6 Voorstelling “De 
waanzinnige boomhut” 

15, 16 en 18 
april 

Verplichte oudergesprekken 

Dinsdag 16 en 
woensdag 17 
april 

Centrale Eindtoets IEP 
Groep 8 

Donderdag  
18 april 

Paaslunch 
 

Vrijdag  
19 april 

Goede vrijdag leerlingen vrij 
 

19 april- 5 mei Meivakantie 



                        O.B.S. De Voorpoort  
                                  
                              Nieuwsbrief 28 
                              12 tot 19 april 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Activiteiten zwembad Vollenhove 
Tijdens de meivakantie zijn er allerlei 
activiteiten te doen in Zwembad Vollenhove. 
Woensdag 24 april kun je van 13:00 - 14:00 
uur samen met een lesgever SNORKELEN. De 
kosten hiervoor zijn € 12,50 per persoon, na 
de les mag je recreatief zwemmen en krijg je 
patat met, een snack en een bekertje drinken. 
(Graag vooraf opgeven bij de kassa of bel 
0527-241438; bij voldoende opgave zullen we 
een 2e en evt. 3e groep starten 
Vrijdag 26 april houden we KONINGSSPELEN. 
Voor € 6,55 gaan we de hele dag leuke 
spelletjes doen, knutselen en natuurlijk mag 
een patatje met een snack ook niet ontbreken. 
Dinsdag 30 april kun je op zoek naar de 
schatten in het zwembad. 
Donderdag 2 mei houden we een 
loopmatrace. 
Natuurlijk mag een disco ook niet ontbreken 
deze vakantie. Vrijdag 3 mei komt SLIF 
entertainment weer gezellige muziek draaien, 
dans je ook mee? 
Voor de openingstijden voor recreatief 
zwemmen verwijzen wij naar onze website: 
www.zwembadvollenhove.nl 
Vanaf 29 APRIL is het BUITENBAD geopend 
Tot maandag 29 april is het mogelijk om een 
zomerabonnement in de voorverkoop te 
kopen, kijk voor meer informatie op 
www.zwembadvollenhove.nl 
 
Koningsspelen 
Koningsspelen 
Vandaag waren de koningsspelen. Het was wel 
zonnig, maar een beetje fris. Toch hebben alle 
leerlingen genoten van de leuke sport en 
spelactiviteiten.  

Alle leerlingen kregen bij terugkomst in de klas 
nog een ontbijt aangeboden. Al met al een 
heerlijke en feestelijke dag.  
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