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Agenda 

 
Nieuwe leerling 
Afgelopen maandag is Sima bij ons op school 
gestart in groep 6. Wij wensen Sima heel veel 
plezier bij ons op de Voorpoort. 
 
Luizencontrole 
Maandag 6 mei zijn alle leerlingen weer 
gecontroleerd op luizen. Alle leerlingen waren 
luizen/neten vrij. 
 
Slecht bereikbaar 
Afgelopen week was de school minder goed te 
bereiken via mail of de telefoon. Dit kwam 
door werkzaamheden van Ziggo. Ook de 
leerkrachten en leerlingen hebben hiervan 
hinder gehad, doordat we niet op internet 
konden. Door wat aanpassingen konden alle 
lessen gelukkig gewoon gegeven worden. 

 
Afspraak schooltijd 
Afgelopen week waren een aantal leerlingen 
opvallend vroeg op school, ruin voor 8 uur. De 
kinderen zijn vanaf 8.00 uur welkom op 
school. Voor die tijd is er geen pleindienst 
aanwezig. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind 
tussen 8.00 uur en 8.15 uur op school is?  
 
Schoolvoetbal 
Op woensdagmiddag 15 mei is het weer tijd 
voor ons jaarlijks schoolvoetbaltoernooi op de 
sportvelden van VENO. Groepen 7 en 8 van 
alle basisscholen van Vollenhove zullen deze 
middag strijden om te kijken wie het beste 
schoolvoetbalteam van de Brede School 
Vollenhove heeft. Er voetballen deze middag 5 
jongensteams en vier meisjesteams tegen 

elkaar. Het belooft weer een sportieve en 
spannende middag te worden. 

De wedstrijden starten om 14.00 uur en het 
toernooi zal tussen 16.00 en 16.30 uur 
afgelopen zijn. De spelers worden tussen 
13.30 en 13.45 uur in de kleedkamers bij de 
sportvelden verwacht om zich klaar te maken 
voor de wedstrijden. Voor de spelers is er 
deze middag drinken en een gezonde snack 
van Groenteman Simon Dragt. 

We hopen dat er veel supporters de teams 
komen aanmoedigen!! 

 

 
 
Kindervakantiekamp 
De Rotaryclub Steenwijk Regio organiseert al 
enkele jaren achtereen een vakantiekamp 
voor kinderen die door omstandigheden niet 
op vakantie gaan. Dit in samenwerking met de 
voedselbank. Ieder jaar is het een groot 
succes. Circa 30 kinderen brengen een viertal 
dagen door in het Kraggehuis in Giethoorn. 
Het gaat met namen om kinderen in de 
leeftijd van circa 10 t/m 12 jaar. Het kamp is 
gratis voor kinderen  en vindt plaats van 19 
t/m 22 augustus a.s.  
Heeft u belangstelling voor uw kind? Dan kunt 
u bij juf Esther een aanmeldformulier ophalen. 
 
 

Datum Activiteit 

Maandag  
13 mei 

Jeroen Oosterhof aanwezig 

Woensdag 15 
mei 

Schoolvoetbal groep 7-8 

22,23 en 24 
mei  

Schoolkamp groep 7-8 


