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Datum Activiteit 

Vanaf  7 juni Cito Eind toetsen 

Di 8 juni GEEN gym i.v.m. 
activiteiten in de Burght 

Do 10 juni Schoolfotograaf 

Do 24 juni Studiedag. Alle leerlingen 
hebben vrij. 

Ma 28 juni t/m 
woe 30 juni 

Kamp groep 7/8 

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

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, 

  
Hoe clichématig het ook klinkt, het einde van 

het schooljaar komt met rasse schreden 

naderbij. Activiteiten als kamp en schoolreisje 

staan weer als vanouds op het programma en 

wij zijn dan ook erg blij dat deze activiteiten 

(weliswaar met wat aanpassingen) weer door 

mogen gaan! 

 

Zoals aangekondigd in nieuwsbrief nr. 34 zou 

er een nieuwe “herbubbelingsfase” per ma 7 

juni a.s. ingaan als er op school geen sprake 

meer is van coronabesmetting etc. Verheugd 

kan ik u melden dat wij overgaan naar deze 

nieuwe fase! Dit heeft ons team, samen met 

u en uw kinderen bereikt! Verderop in de 

nieuwsbrief leest u hier meer over.  

 

Hoewel we natuurlijk deze nieuwe fase met 

groot vertrouwen tegemoet zien, moeten we 

ook realistisch blijven. We mogen onze 

alertheid op de coronaverschijnselen niet 

laten verdwijnen. Het snottebellenbeleid staat 

nog steeds als een huis overeind. Andere 

zaken zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief 

zijn ook nog niet gewijzigd.  

 

Het zou ontzettend zonde zijn als we alles wat 

we samen hebben bereikt, toch weer moeten 

omzetten naar zoals het was. Een uitdrukking 

die ik graag gebruik: Wij willen van het einde 

van het schooljaar een mooi feestje maken! 

Daar gaan wij als team voor! U toch ook? 

 

Namens het team. 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

Terugblik meester- en juffendag 
Afgelopen woensdag 2 juni vierden wij onze 
meester en juffendag. Op deze dag vieren wij 
samen met alle kinderen van de school onze 
verjaardagen. Alle groepen hebben mooie 
cadeau’s gekregen voor in de klas. Onze 
hartelijke dank daarvoor. Het was een zeer 
geslaagde ochtend met spelletjes, wat lekkers 
en drinken en een modeshow voor alle 
kinderen die verkleed naar school waren 
gekomen.  

 
Plaatsen nestschommel 
Zo, dat was een hele klus! Maar de vaders 
hebben met veel plezier, sterke spierballen en 
veel technisch inzicht de nestschommel 
geplaatst. Tijdens de meester en juffendag 
hebben we hem in gebruik genomen. 
Langs deze weg willen wij Jannes, Gerhard, 
Theo, Jasper en Herman bedanken voor hun 
inzet. 
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Gymlessen tot de zomervakantie: 
In het kader van de “herbubbeling” mogen we 
vanaf 7 juni ook weer met andere groepen 
gymmen. Groep 3 zal het erg leuk vinden om 
1x per week te gymmen in de Burght. Naar het 
zwembad mogen we helaas nog steeds niet. 
Hoe ziet het eruit: 
Dinsdagmiddag: 12.30-13.15 groep 4/5/6 
                              13.15-14.00 groep 7/8 
                             (dit blijft dus zoals het is) 
Vrijdagochtend: 8.15-9.00 groep 6/7/8 
                              9.00-9.45 groep 3/4/5 
Rapport 
Het rapport gaat op vrij 25 juni mee en niet 
zoals in de jaarkalender aangekondigd op ma 
21 juni. 
 
Portfoliogesprekken groep 3-4-5-6 
De portfoliogesprekken vinden plaatsen in de 
week van ma 28 juni en ma 05 juli. In het 
kader van een volgende stap in de 
versoepeling willen wij deze gesprekken fysiek 
op school laten plaats vinden. Kind en 
ouders/verzorgers zijn hierbij aanwezig. 
Mocht u dit niet als prettig ervaren, kunt u de 
leerkracht dit laten weten via Social Schools. 
Het gesprek zal dan alsnog via videobellen 
plaatsvinden. 
 
Rapportgesprekken groep 7 
De rapportgesprekken vinden plaats in de 
week van ma 5 juli. Deze gesprekken vinden 
wel videobellen plaats. 
 
Insta/LinkedIn 
Onze Facebookpagina is nu ook gekoppeld aan 
Instagram. Wij zijn te vinden onder de naam 
@obs_de_voorpoort 
 
Op LinkedIn hebben wij een officiële 
bedrijfspagina aangemaakt.  
 
Volgt u ons bij al onze social media 
activiteiten? 
 
 
Jarigen: 
Er zijn deze week geen jarigen op school. 
 

 

 
  
 
 
 
 

 


