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Datum Activiteit 

7 oktober Meester Jeroen aanwezig. 
Groep 1 en 2 workshop 
Scala in het speellokaal. 

10 oktober Groep 5 en 6 naar het 
stadsarchief in Steenwijk. 
Inzameling bag2school 19-
20.00 uur 

14 oktober Intekenlijsten incidentele 
oudergesprekken hangen 
aan de deur. 
Nieuwe data 5 en 7 
november. 

16 oktober Fietslicht controle Veilig 
verkeer Nederland 

17 oktober Groep 3 en 4 bibliotheek 

18 oktober Groep 3 en 4 Voorpoort 
theater. 

 
Oudergesprekken: 
In de kalender staan de incidentele 
oudergesprekken gepland op maandag 28 en 
dinsdag 29 oktober. Door veranderende 
werkdagen van de eindverantwoordelijken 
van de groep en studie van collega’s zouden 
we deze dagen graag om willen zetten naar 5 
en 7 november 2019.  
 
Oudergesprekken groep 7 en 8: 
In tegenstelling tot hierboven genoemd 
nodigen juf Anne en juf Silvia de ouders van 
groep 7 uit om zich in te schrijven voor de 
incidentele oudergesprekken op dinsdag 5 
november. 
De ouders en kinderen van groep 8 een 
verplicht oudergesprek op donderdag 7 
november. Dit ivm voorbespreking voortgezet 
onderwijs. 
 
Leerlingenraad: 
Nu dan toch de leerlingen die in de 
leerlingenraad plaats hebben genomen: 
Daan en Lizzy uit groep 8 
Shervan en Luuk uit groep 7 
Sam en Paula uit groep 6 
Ines en Lynde uit groep 5 
We hebben vandaag al even samen gezeten 
en gaan er een mooi jaar van maken. Ideeën 
genoeg! 

 

 
 
Studiedag: 
Afgelopen maandag waren de kinderen vrij 
i.v.m een studiedag van het team. De nieuwe 
collega’s zijn bijgepraat over ons 
Daltononderwijs en waar we aan gaan werken 
dit schooljaar. We gaan met de groepen 1 t/m 
4 beginnen met portfolio’s en persoonlijke 
leerdoelen van de kinderen zelf. Tijdens de 
informatieavonden van deze groepen is daar 
al iets over verteld. De groepen 5 t/m 8 gaan 
werken aan zelfstandigheid van de kinderen 
en ook wordt daar een begin gemaakt met 
persoonlijke leerdoelen. We hebben weer veel 
van en met elkaar geleerd en daarom kijken 
wij terug op een fijne studiedag. 
 
Bag2School: 
Donderdagavond 10 oktober kunt u van 
19.00-20.00 uur gelegenheid om oude kleding, 
lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, 
schoenen (per paar), riemen/ ceinturen en 
handtassen in te leveren. 
Maar de hele week kunt u de zakken al 
brengen. Ze mogen in de centrale hal tegen de 
verwarming aangezet worden. 
 
Verjaardagen: 
Deze week zijn er weer geen jarigen op school. 
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Voorleeswedstrijd: 
Vandaag, vrijdag 4 oktober, was de 
Voorpoortse Voorleeswedstrijd. De 
deelnemers waren: Lizzy en Mohamed uit 
groep 7/8 en Ines en Sam uit groep 5/6. 
De Voorleeskampioen is geworden: Lizzy 

 
 
Reserve kleding: 
Juf Judith is op zoek naar reserve kleding voor 
de groepen 1 en 2. Te denken valt dan aan 
onderkleding, shirtjes met lange en korte 
mouwen en broeken lang en kort. Zowel 
jongens als meisjes kleding. Het liefst in de 
maten 110/116/122. Kleine maatjes zijn er 
genoeg. 
 
Aankleedcommissie: 
Nu de herfst weer om de hoek komt kijken, 
zijn wij, de aankleedcommissie, opzoek naar 
spullen die te maken hebben met de herfst. 
Hier valt te denken aan: (gedroogde) 
bladeren, kastanjes, walnoten, eikels, schors 

etc. Met deze spullen willen wij de school 
verder aankleden. Graag zo snel mogelijk 
inleveren bij juf Sanne. 

 
 
Ingezonden stukken: 
uitnodiging OPEN DAG  
zondag 6 oktober van 11 tot 17 uur 
op de Permacultuur Tuin Vollenhove 
  
Samen met diverse ateliers en tuinen in de 
Gemeente Steenwijkerland wordt er op 
zondag 6 oktober onder de noemer van 
Grenzeloos Ambachtelijk op diverse plaatsen 
een open dag gehouden. Meer hierover te 
lezen op de 
site www.grenzeloosambachtelijk.nl. 
  
Op de Permacultuurtuin leiden wij je graag 
rond en nemen je mee in ons enthousiasme. 
Laat je verwonderen en inspireren door deze 
manier van tuinieren die uitgaat van respect 
voor de natuur en voor elkaar. Waarbij een 
gezonde bodem de basis is voor gezonde 
groente en de biodiversiteit een speerpunt is. 
  
Voor de liefhebber is er op verzoek een kleine 
workshop kruidenzout maken.    
  
Iedereen is welkom op deze dag en we laten 
niemand vertrekken zonder een kleine 
verrassing.  
  
De tuin is te vinden aan de Flevoweg 1 te 
Vollenhove, de parallelweg naast de N331, van 
Zwartsluis naar Emmeloord, bij de rotonde 
afslag Zwembad. Doorrijden tot aan het einde 
van het verharde pad. Daar gaat het over in 
een zandpad.  
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.grenzeloosambachtelijk.nl%2F&data=02%7C01%7Cjeroen.oosterhof%40stichtingopkop.nl%7Cf52caf393877419dfd2008d7474a9ce8%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637056258093059506&sdata=bAetg%2B2MgEaR2KpaRx63d41p8RfTvQ0oY2MOITXeT8Q%3D&reserved=0
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Hartelijke groet, 
Het Tuin Team van Transition Town 
Vollenhove 
www.transitiontownvollenhove.nl  
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