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Agenda 

 
Meester- en juffendag 
Woensdag 3 juli was de meester- en 
juffendag. Het was een feestelijke, muzikale 
dag. Een muziekdocent van Scala kwam de 
kinderen een workshop muziek geven. De 
kinderen van groep 1 t/m 4 gingen met 
emmers aan de slag om op te trommelen en 
zongen er een lied bij. De kinderen van groep 
5 t/m 8 waren ‘gestrand’ op een onbewoond 
eiland en gingen al zingen in polonaise over 
het plein.  
De leerkrachten zijn ook goed verwend, voor 
iedere klas kregen zij een spel. Wij bedanken 
iedereen voor het leuke cadeau en de ouders 
die het cadeau gehaald hebben.  
 
Musical 
Donderdag 4 juli was het dan zover. De 
kinderen van groep 7-8 stonden te stralen op 
het podium. Zij voerden de musical de beer is 
los op. Wat hebben ze het geweldig gedaan. 
Na de avondvoorstelling werd er ook alvast 
afscheid genomen van groep 8. Waarin juf 
Annick iedere leerling persoonlijk beschreef 
en hoe de leerlingen zichzelf in de toekomst 
zien. Het was een gezellige avond.  

 
 
Doorschuifmoment 
Maandagmorgen 8 juli is het 
doorschuifmoment. Iedere groep gaat dan 
alvast een kijkje nemen in de volgende groep. 
De kinderen kunnen dan alvast kennismaken 
met de nieuwe juf(fen).  
 
Schoonmaakochtend 

Woensdagmorgen 8 juli is er een 
schoonmaakochtend. De bedoeling is dat 
ouders dan komen helpen schoonmaken. 
Vanaf 8.15 uur bent u welkom. Al komt u een 
uurtje, alle hulp is welkom. Kunt u niet, maar 
bent wel in de gelegenheid om thuis 
speelgoed schoon te maken geef het dan aan 
bij de leerkracht. Zij kan u dan wat meegeven 
naar huis om schoon te maken.  
Alvast bedankt! 
 
Feestelijke schooldag 
Donderdag 11 juli vindt de feestelijke 
schooldag plaats. We hebben een leuk 
programma op de planning. Voor deze dag 
hoeven de kinderen geen pauzehapje en lunch 
mee te nemen. Dit regelt de OR.  
Om 13.30 uur nemen we dan afscheid van 
groep 8. De kinderen zullen dat 
traditiegetrouw de Voorpoort verlaten door 
de poort van kinderen. U bent om 13.30 uur 
van harte welkom om de kinderen uit te 
zwaaien.  

 
Afscheid 
Aankomende week nemen we afscheid van juf 
Annick en juf Liesbeth.  In de nieuwsbrief van 
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volgende week zal Annick een stukje schrijven 
waarin ze afscheid neemt. Volgende week 
kunt u persoonlijk nog afscheid nemen van 
Annick, dit mag gewoon na schooltijd welke 
dag u uitkomt. Wij hebben niet een speciaal 
moment gepland.  
 
Ook nemen wij afscheid van juf Liesbeth. Juf 
Liesbeth heeft jarenlang als godsdienst 
leerkracht op de Voorpoort gewerkt. 
Hieronder een persoonlijk stukje van juf 
Liesbeth:  
In januari 1993 begon ik als godsdienstdocent 
op de basisschool in mijn woonplaats 
Kraggenburg. Vanaf de eerste les had ik 
plezier in mijn baan. In de loop der jaren 
volgden ook lessen op andere scholen. En 
weer later nam ik taken op me die te maken 
hadden met de organisatie rondom GVO, zoals 
lessen schrijven, meedenken met verdere 
ontwikkeling van GVO en HVO. Omdat deze 
andere taken steeds meer tijd vragen heb ik 
besloten om nu te stoppen met het geven van 
de lessen. De komende week neem ik afscheid 
van de kinderen en collega’s. Ik kijk met veel 
plezier terug naar de tijd op De Voorpoort. De 
eerste jaren dat ik hier les gaf was het nog 
traditioneel GVO en HVO maar nu staat Hallo 
Wereld stevig in haar schoenen. Via Hallo 
Wereld bieden we de kinderen van nu een 
prachtige basis om kennis te maken met 
godsdiensten en levensbeschouwingen. 
Kinderen beseffen dat geloof voor sommige 
mensen veel kan betekenen. Ze leren om met 
respect met elkaar om te gaan. En bedenken 
welke levensstijl voor hen zelf belangrijk zal 
zijn. Ik ben blij en dankbaar dat ik in dit proces 
een klein schakeltje kon zijn. 
En hartelijke groet, 

Liesbeth Winters-Jonas 

Stoomdag houtzagen Oldenhof 
De buurtbewoners van ''De Oldenhof'' 
organiseren een hulpactie voor het opruimen 
en herstel van de schade die het bos rondom 

het landgoed opgelopen heeft tijdens de 
storm van 4 juni jl. Deze storm, die de 
proporties had van een orkaan, heeft veel 
schade aangericht aan de bomen op dit 
landgoed. Meer dan honderd oude bomen 
hebben de storm niet overleefd. Het bos 
rondom de Oldenhof ziet er met de vele 
omgewaaide bomen triest uit. Daarom is het 
tijd voor actie! We kijken vooruit en proberen 
de schade zoveel mogelijk te herstellen. A.s. 
zaterdag 6 juli organiseren we daarom een 
stoomdag 'houtzagen' op de Oldenhof. Er 
worden veel activiteiten georganiseerd. Er zijn 
rondleidingen op het landgoed, een 
meteoroloog van de KNMI vertelt wat er zich 
in feite heeft afgespeeld, er zijn 
stoommachines die houtzagen, er zal een 
demonstratie kettingzaag kunst gehouden 
worden enz. Maar óók aan de kinderen is 
gedacht: ze kunnen vogelhuisjes en 
insectenhotels timmeren, armbandjes maken, 
broodjes op een kampvuur roosteren enz. Het 
belooft een leuke dag voor jong en oud te 
worden!! En dat alles met één doel: de schade 
op dit prachtige landgoed herstellen. 

 


