O.B.S. De Voorpoort
Nieuwsbrief 24
6-13 maart 2020
Datum
9 maart
10 maart
12 maart
13 maart
16-20 maart
18 maart
19 maart

Activiteit
Meester Jeroen aanwezig
vanaf 13.00 uur
Meester Kevin afwezig
9.00-12.00 Open
lesochtend
Meester Jeroen aanwezig
vanaf 13.00 uur
Week van de Lentekriebels
Open dag nieuwe ouders
Opschoon dag
Kangoeroe rekenwedstrijd

Open lesochtend:
Donderdag 12 maart is er weer een open
lesochtend. Wij nodigen u als ouder, maar ook
opa’s en oma’s, uit om een kijkje in de klas te
nemen van uw kind. Deze ochtend zal het
gewone dagrooster gevolgd worden.
Veteraan in de klas:
Dinsdag 3 maart kwam er een veteraan
genaamd Sjoerd bij groep 7 en 8 langs. Hij
kwam ons vertellen over de vredesoorlog in
Libanon. En dat hij met de UN (United
Nations) de vrede daar moest bewaken. Hij
vertelde ons over allemaal gebeurtenissen die
hij heeft meegemaakt. Hij heeft ook allemaal
foto's en video's laten zien. Hij vertelde dat hij
daar anderhalf jaar in totaal heeft gezeten om
het dorp daar te bewaken. Hij vertelde dat op
een avond, dat hij wacht had, dat er ineens
een jongen met een geweer voor hem stond.
Hij werd opgepakt en vertelde dat hij gestuurd
was door de tegenstander. In dat dorp hadden
ze ook niet echt een dokter, dus op een
gegeven moment kwam er een vrouw langs
uit het dorp met een enorme bult op haar
arm. Ze maakte toen een sneetje in haar arm
en er kropen ineens tientallen spinentjes uit.
Het bleek dat ze gebeten was. Op het einde
mochten we ook de uitrusting van de veteraan
aan. Al met al het was heel leuk en leerzaam.
Geschreven door Floris, Fenna, Gijs en Lizzy .

Afgelastte ouderavond:
Woensdag 11 maart a.s staat er een
ouderavond gepland die door onze school en
Ukkie wordt georganiseerd. Door te weinig
aanmeldingen kunnen wij deze avond helaas
niet door laten gaan. Voor opvoedkundige
vragen of vragen over weerbaarheid mag er
altijd contact opgenomen worden met de
jeugdverpleegkundige van de GGD of met
Sociaal Werk de Kop (deze heeft zitting in de
Burght)
Bag2school:
Binnenkort is het weer zo ver. Dan krijgen de
kinderen de zakken mee naar huis die gevuld
kunnen worden met kleding, schoenen,
gordijnen en dekbedden. Donderdagavond 2
april zal de ouderraad vanaf 19.00 uur op
school aanwezig zijn om de zakken in
ontvangst te nemen. Maar uiteraard is het die
hele week al mogelijk om de zakken binnen te
brengen.
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Kanjertraining:
Dinsdag 10 maart is meester Kevin afwezig
ivm zijn scholing van Kanjertraining. Deze dag
is er vervanging geregeld.
Schoolfruit:
Deze week worden de volgende gruiten
uitgedeeld:

Verjaardagen:
Deze week zijn er geen jarigen op school.

