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Datum Activiteit 

2 september Jeroen aanwezig 
MR vergadering 

3 september Brief leerlingenraad 
mee 

4 september Creatieve workshop 
groep 3/4 

9 september Start oefenkwartier 

10 september Schoolreisje groep 3-6 

 
Start schooljaar: 
De eerste week van dit schooljaar zit er alweer 
op. Gelukkig hadden we er prachtig mooi weer 
bij. We begonnen maandagochtend centraal 
op het grote plein en hebben we in bijzijn van 
vele ouders en grootouders het nieuwe logo 
van de school onthuld. Een eigentijds en fris 
logo is het geworden waarbij het 
karakteristieke poortje van de Voorpoort 
zeker niet verloren is gegaan. Onze 
Dahliaprinses Kim mocht natuurlijk het bord 
onthulling. Een mooie oefening voor wat zij 
het komend jaar allemaal mag gaan doen.  
Ondanks wisseling van leerkrachten heeft 
iedereen snel zijn/haar draai weer gevonden. 
Kinderen en leerkrachten zijn weer met veel 
plezier van start gegaan. 
 

 
 
Voorstellen meester Kevin: 
Mijn naam is Kevin de Jong en ik ben sinds 1 
augustus in dienst bij Stichting Op Kop. Als 
startende onderwijzer begin ik in de flexpool. 
Ik ben 27 jaar oud en woonachtig in 
Noordwolde te Friesland. In mijn vrije tijd ben 
ik regelmatig aan de waterkant te vinden voor 
de karper- en snoekvisserij. Daarnaast ben ik 

als voetballer actief bij het eerste elftal van 
voetbalvereniging vv Zandhuizen dat uitkomt 
in de 4e klasse. In de vakantieperiodes mag ik 
graag samen met mijn vriendin van een 
vakantie in het buitenland genieten. 

 
 
Voorstellen juf Jantje Hallo Wereld: 
Hallo allemaal. Mijn naam is Jantje Wolters. Ik 
woon in Kampen, 55 jaar, ben getrouwd en we 
hebben drie kinderen van 25, 22 en 20 jaar. 
Naast bevoegd leerkracht PO ben ik ook 
onderwijskundige en heb onderzoek gedaan 
naar professionalisering van docenten door 
leren op de werkplek. 
Voor het PCGVO werk ik al enkele jaren drie 
dagen in de week op een grote school in 
Leusden, waar ik in alle groepen les geef in het 
vak filosofie-PCGVO. 19 groepen in totaal en 
alle kinderen krijgen deze lessen.  Daarnaast 
geef ik in regio Noord enkele lessen PCGVO en 
houd ik me bezig met het ontwikkelen van 
onderwijs, o.a. filosoferen met kleuters en 
docentenscholing PCGVO. 
Deze eerste periode geef ik Hallo Wereld-GVO 
lessen aan de groepen 1/2 en 3/4. 
 
Herinnering Oefenkwartier: 
Maandag 9 september begint weer het 
oefenkwartier. Er zijn gelukkig al wat ouders 
die zich hebben opgegeven maar toch zijn we 
nog op zoek naar ouders die willen helpen 
met het oefenen van lezen en rekenen. Dit is 
meestal in kleine groepjes van 3, hooguit  
leerlingen of leerlingen individueel. Heeft u zin 
en tijd om te helpen kunt u zich melden bij 
een van de leerkrachten. 
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Nieuwe leerlingen: 
Deze 1e week zijn Joey en Joy begonnen in 
groep 1. Van harte welkom op de Voorpoort 
en wij hopen dat jullie hier een fijne schooltijd 
zullen hebben. 
 
Verjaardagen: 
In de vakantie zijn een flink aantal kinderen 
jarig geweest. Kyano, Julia, Luuk B, Thijs en 
Danysha zijn een jaartje ouder geworden. Wij 
hopen dat jullie een fijne dag hebben gehad. 
Deze week waren Bartley en Joy jarig. 
Aankomende week zijn Julian, Chayenna E en 
Kim jarig. Allemaal een hele fijne dag gewenst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


