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Datum Activiteit 

Ma 25-10 OR-vergadering 

Di    02-11 MR-vergadering 

Di    02-11 Leerlingenraadvergadering 

Vrij 05-11 Voorpoorttheater groep 
4/5/6 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen dinsdag was de eerste open 

lesochtend van dit schooljaar. Wat waren wij 

enorm trots op de hoge opkomst! Dank voor 

jullie aanwezigheid! Bijna alle ouders zijn wel 

even op school geweest. Wat fijn dat dit ook 

weer kan.  

 

De eerste periode van dit schooljaar zit erop. 

Het was best een enerverende periode voor 

zowel het team als de leerlingen met 

studiedagen, open lesdagen, 

daltonconsultaties en noem maar op.  

 

Aankomende week gaan we even lekker 

bijkomen van alle drukte tijdens de 

herfstvakantie. Daarna maken we ons op voor 

de laatste periode van het kalenderjaar met 

de bekende activiteiten als Sint Maarten, 

Sinterklaas en Kerst. 

  

Voor nu wens ik iedereen een fijne vakantie !  

 

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

Herijkingstraject Dalton: 

In nieuwsbrief 3 heeft u kunnen lezen welke 

ontwikkelpunten wij hadden na de 

daltonconsultaties op di 21-09 jl. Alle klassen 

hebben nu een doelenmuur. Juf Sanne, onze 

onderwijsassistente, werkt eveneens met een 

doelenmuur voor de begeleiding van de 

individuele leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelenmuur groep 7/8 

 

Individuele doelen bij juf 

Sanne. 

 

Doelenmuur groep 4/5/6 
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Doelen in groep 1-2-3 

 

Juf Judith is begonnen aan haar opleiding tot 

daltoncoördinator. Juf Judith zal na de 

vakantie de eerste themavergadering 

daltononderwijs leiden. 

 

In november verschijnt het magazine 

“Veerkracht” van de Katholieke Pabo Zwolle. 

Juf Judith, juf Helma en meester Leendert 

hebben een artikel hiervoor geschreven over 

het herijkingstraject van ons daltononderwijs. 

 

Protocol Code Rood 

Leest u nog eens door op onze site wat er  

vermeld staat bij protocol Code Rood? De 

weersomstandigheden zijn behoorlijk 

veranderlijk momenteel… 

 

 

 

Studie2daagse: 

Denkt u er aan dat wij op do 25-11 / vrij 26-11 

een studie2daagse hebben? De leerlingen zijn 

dan vrij van school. 

 

Studiemiddag woe 13-10: 

Woe 13-10 jl. hebben de teams van OBS 

Aremberg (onze clusterschool) en de 

Voorpoort een gezamenlijke studiemiddag 

gehad over onderwijskwaliteit. We hebben 

gekeken naar de kwaliteitseisen van de 

onderwijsinspectie; kwaliteitseisen van 

stichting OpKop en onze eigen kwaliteitseisen 

(bijv. dat we elke 2 jaar opnieuw worden 

erkend door de Nederlandse 

Daltonvereniging). Een leerzame middag! 

 

 
 

Personele zaken 

Na de vakantie gaat de herziene personele 

bezetting van start zoals u weet. 

 

Wij willen meester Emiel hartelijk bedanken 

voor zijn inzet in de afgelopen periode! 
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Bereikbaarheid school  

Wij zijn beperkt bereikbaar in de herfst-

vakantie. U kunt weliswaar mailen en de mail 

wordt soms tussendoor gelezen, maar de mail 

wordt na de herfstvakantie pas beantwoord. 

 

Voorleeswedstrijd Vollenhove: 

Gistermiddag vond de Vollenhoofse 

Voorleeswedstrijd plaats. De winnaars van de 

3 scholen lazen voor aan een jury die bestond 

uit Mevrouw Jongman de wethouder van 

onderwijs, Henk van Heerde van het CHC en 

Jan Henri de Lange van de 4V’s. 

Er is prachtig voorgelezen maar er kan er maar 

1 de winnaar zijn en dat was Sam. 

Gefeliciteerd Sam! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen: 

Komend weekend zijn er 3 jarigen op school. 

Vandaag wordt Mahra uit groep 7  11 jaar, 

Zaterdag 16 oktober wordt Yazan uit groep 3 

alweer 7 jaar en Jasper uit groep 8 wordt dan 

11 jaar. Van harte gefeliciteerd alle 3 en een 

hele fijne dag! 

 
 


