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Datum Activiteit 
Vr 3 sept. Brief lln.raad mee 
Ma 6 sept. Studiedag, alle lln. vrij 
Ma 13 sept. 19.00 MR vergadering 
Do 16 sept. Voorstelling gr 7/8 de 

Meenthe 
Vr 17 sept. Start Nationale sportweek 

gr. 7/8 
Vr 24 sept Leerlingenraad verkiezing 
Woe 29 sept. Kinderpostzegels 
Do 30 sept.  Vergadering lln.raad. 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
   
De kop is eraf. De eerste 2 weken van het 
nieuwe schooljaar zijn voorbij. Inmiddels 
mogen we de eerste vinkjes van dit schooljaar 
zetten. Het was erg prettig om u fysiek te 
mogen ontvangen tijdens de informatieavond. 
 
Begin deze week mailde ik u over het 
“coronaspook”. Het “spookje” is vooralsnog 
buiten de deuren van de Voorpoort gebleven. 
En dat houden we graag zo! 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Studiedag ma 6 sept. 
Denkt u eraan dat wij ma 6 sept. a.s. een 
studiedag hebben? Alle leerlingen zijn dan vrij! 
 
Onze studiedag staat in het teken van 
rekenen. 
 
 
 
 
 
 

Dalton herontwikkelingstraject 
Zoals u weet, gaat uw kind naar een 
daltonschool. De komende 2 jaar laten wij ons 
begeleiden door Hans en Annemarie Wenke 
(Wenke Perspectief). Hans en Annemarie zijn 
experts op het gebied van daltondonderwijs. 
Wilt u meer weten over daltononderwijs? Klik 
op www.dalton.nl .  
 
Doel van ons 2-jarig traject is dat wij ons 
daltononderwijs optimaliseren. Do 26-08 jl. 
hebben wij als team de aftrap gedaan voor dit 
traject.  
 
Weet u wat wij nou zo leuk vinden aan ons 
onderwijs? 

1. Wij hebben de mogelijkheid om 
groepsdoorbroken te werken. Bijv. 
een leerling uit groep 8 rekent in 
groep 6. 

2. Wij leren de leerlingen samenwerken. 
Dat zie je bijv. in de pauze als de 
leerlingen buiten spelen. De grotere 
leerlingen nemen de jongste 
leerlingen onder hun hoede. 

3. Wij leren de leerlingen om zelf hun 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
hetgeen zij doen. 

4. Wij leren de leerlingen zelfstandig te 
werken / zelfstandig keuze te maken 
met behulp van een planning. 

 
Wist u trouwens dat wij gevisiteerd worden 
door de Nederlandse Daltonvereniging (NDV)? 
De NDV controleert of wij voldoen aan de 
standaard die geldt voor een daltonschool. De 
eerstvolgende visitatie duurt weliswaar nog 
even (2023), maar ondertussen werken wij 
hard aan ons de kwaliteit van ons 
daltononderwijs! 
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Hallo Wereld: Ik, Jij en Wij 
Aan het begin van het schooljaar is altijd best 
wel spannend hoe de groepen zich vormen. 
Iedereen is gebaat bij een fijn en veilig 

klasklimaat. Het thema gaat over wie ben ik, 
wie ben jij en hoe kunnen we onderling 
verbonden zijn. Wat is nodig om goed te 
kunnen samenwerken.  

Een groep is een samenleving in het klein. Op 
een veilige manier kunnen kinderen oefenen 
in samenwerken, samen leven en samen 
vieren. Het gaat over onderling  

begrip, met respect naar elkaars inzichten 
luisteren en samen kunnen werken aan goed 
samenleven. Hoe denk Ik over mezelf? Hoe 
denk Ik over de ander? 

Samen=elkaar leren kennen. 

Wennen aan elkaar is dan ook belangrijk in 
deze eerste periode. In de lessen Hallo Wereld 
proberen wij ons steentje daar aan bij te 
dragen . 

Door verhalen aan te bieden, verschillende 
werkvormen, te filosoferen. Ieder vanuit zijn 
eigen denominatie. Morele vraagstukken en 
dilemma’s , verwondering en bestaansvragen. 

Met vriendelijke groet , 

de vakdocenten IGVO,PCGVO en HVO 

Jantje, Rachida en Hennie 

 
 
 
 
 

Afval scheiden 
In onze lessen wereldoriëntatie leren wij de 
leerlingen het nut en noodzaak van het 
gescheiden afval inzamelen. Op school hadden 
wij altijd al diverse grote containers (plastic, 
GFT, papier, restafval) en sinds deze week 
beschikken alle klassen ook over een 
prullenbak waarbij het afval direct gescheiden 
in kan worden gedaan. 

 
Terugblik informatieavond 
We kijken terug op een geslaagde 
informatieavond! Dank voor uw 
aanwezigheid en inbreng! 
 
Pand17 
Pand 17 atelier is weer van start! 
Het Pand 17 atelier is voor iedereen die 
het leuk en gezellig vindt om lekker aan de 
slag te gaan. Voor creatievelingen en 
techneuten. Iedere twee weken is er een 
atelier waar je aan mee kunt doen voor 
nop! 
 
Wil je je opgeven voor één van de ateliers 
of meer informatie over het Pand 17 
atelier en de verschillende activiteiten? 
Neem contact met ons op! 
 
Pand 17 
Weg van Rollecate 17 
Vollenhove 
0527-745959 
info@pand-17.nl 
 


