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Datum Activiteit 

Ma 28 juni t/m 
woe 30 juni 

Kamp groep 7/8 

Ma 28 juni Schoolreis groep 1 t/m 6 

Do 01 juli Groep 7/8 om 10.00u op 
school 

Di 06 juli Doorschuifmoment 10.30u-
12.00u 

Woe 07  juli ’s morgens generale 
musical 
Musical groep 8 

Do 08 juli Laatste feestelijke 
schooldag 

Vrij 09 juli Alle groepen om 12.00u uit. 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

  
Nog 2 weken en dan is een bijzonder 

schooljaar voorbij….  

 

Deze week even geen coronanieuws (het 

huidige beleid verloopt nog steeds goed, dank 

daarvoor!), maar gewoon schoolnieuws. Zo 

vindt aankomende week het kamp van groep 

7/8, de schoolreis van groep 1 t/m 6 en de 

facultatieve rapport-/ portfoliogesprekken 

plaats. Kortom, echte schoolactiviteiten die 

we allemaal graag weer terugzagen! 

 

Aan alle activiteiten gaat natuurlijk de nodige 

organisatie vooraf. Het team van de 

Voorpoort zet er nog even stevig de schouders 

onder en maakt zich op voor een mooi einde 

van dit schooljaar! 

 

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

Personele zaken 
De groepsindeling voor 2021-2022 is bij u 
bekend. Afgelopen dinsdag meldde juf Anna 
dat zij heeft gesolliciteerd op een (interne) 
baan van 1,0 FTE. Zij is daar aangenomen en 

zal derhalve m.i.v. het nieuwe schooljaar niet 
meer werkzaam zijn op de Voorpoort.  
 
De vacature die ontstaat als gevolg van het 
vertrek van juf Anna is inmiddels intern open 
gezet. Wij verwachten u binnenkort te kunnen 
vertellen wie de opvolger van juf Anna wordt. 
 
Wij wensen juf Anna heel veel succes met 
haar nieuwe baan! 

 
Laatste feestelijke schooldag: 
Donderdag 8 juli is de jaarlijkse feestelijke 
laatste schooldag. Dit jaar hebbenw e weer 
gekozen voor workshops van Scala Centrum 
voor de Kunsten. Zij gaan dans en muziek 
workshops geven in het thema “Afrika”. 
Om 13.00 uur zullen wij een optreden voor 
alle ouders verzorgen. Als het mogelijk is 
kleurige en fleurige kleding aan of mee. 
Ouders mogen zich met gepaste afstand van 
elkaar om het schoolplein verzamelen voor de 
uitvoering. 
Om 13.30 uur zwaaien wij groep 8 uit. 
 
->De kinderen hoeven alleen eten en drinken 
mee voor de kleine pauze. Tussen de middag 
krijgen ze eten van school. 
 
Bij het naar huis gaan kunt u allen afscheid 
nemen van juf Frederica. Want ook van haar 
nemen we tussendoor afscheid. Juf Fredrica 
gaat genieten van haar pensioen. 

 
Zwem en gymtijden 2021-2022: 
Komend schooljaar mogen we (eindelijk) weer 
gaan zwemmen. De zwemles/natte gymles zal 
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voor groep 3/4/5 op dinsdagmiddag van 
13.30-14.00 uur zijn. Kinderen worden dan 
om 14.00 uur bij het zwembad opgehaald. 
Maar u leest het goed: zwemmen met groep 
3, 4 en 5. Waarom? Afgelopen schooljaar en 
het jaar daarvoor is bijna niet gezwommen 
maar wel betaald. Nu vinden wij 
zwemles/natte gymles erg belangrijk in deze 
waterrijke omgeving en willen graag de kosten 
compenseren door ook met groep 5 te 
zwemmen. Komend schooljaar zullen we dus 
alleen voor groep 3 zwemgeld vragen van u als 
ouders. 
 
Gymtijden: 
Dinsdag 13.15-14.00 uur groep 6/7/8 
 
Vrijdag    8.15-9.00 uur groep 6/7/8 
                 9.00-9.45 uur groep 3/4/5 
 
 
Bibliotheek-app: 
Via de gratis online Bibliotheek-app vinden 
kinderen zonder bieb-ervaring de mooiste e-
books en luisterboeken! Dit jaar zijn de zorgen 
over leesvaardigheid van kinderen extra groot 
vanwege achterstanden door de lockdowns. 
Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra 
belangrijk en dat kan gemakkelijk met de 
zomeractie Boek ’n Trip in juli en augustus. 
Hoe werkt Boek 'n Trip? 

• Lezen via de online Bibliotheek-app 
(Android en iOS) 

• 10 e-books en 10 luisterboeken per 
leerling 

• Elk boek drie weken lenen 
• Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 

augustus 
• Speciale selectie zomerboeken per 

leeftijdscategorie 
• Toegang tot duizenden jeugdtitels 
• Boeken digitaal vinden, lenen en 

lezen, thuis en op vakantie 
• Geen boetes als boeken te laat 

worden ingeleverd 

Ook als je geen lid bent van de bieb 

 

Het actieabonnement is heel laagdrempelig 
voor leerlingen en ouders want ze hoeven niet 
speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen 
lidmaatschap af te sluiten. Geen gezeul met 
boeken, want het is allemaal digitaal! Lekker 

lezen op je telefoon of tablet. De app 
herinnert leerlingen vanzelf als de leentermijn 
afloopt. 
 
Jarigen 
Donderdag 1 juli wordt Mila van der Kaap 4 
jaar. Welkom bij ons op school Mila en heel 
veel plezier! 

 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Fsubid%3Dnm1zgnmzg3eobdw0r%26nstatid%3Dr404rpqz8%26info%3D60d4ep1%26L%3D10548%26F%3DH&data=04%7C01%7Cdirectie%40obsdevoorpoort.nl%7C981295d2a12d4900701d08d935760cc4%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637599603421704198%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Z4zHUcumictDQ4nrln1VFHB2uVVlFHfHEfg9f%2FU16IE%3D&reserved=0
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