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Datum Activiteit 

29 september Meester Jeroen aanwezig 
Zijn laatste dag hier op 
school 

30 september Start Kinderboekenweek 

1 oktober Leerlingenraad 

2 oktober Voorleeskampioenschap 
Voorpoort groep 5-8 

2 oktober Inleveren schoenendozen. 

8 oktober Voorleeskampioenschap 
Vollenhove voor groep 7-8 

9 oktober Start herfstvakantie 

 
Voorleeswedstrijd: 
Vrijdag 2 oktober hebben we de 
voorleeswedstrijd op de Voorpoort. De 
leerlingen uit groep 5 t/m 8 die mee willen 
doen gaan eerst in de eigen groep een stukje 
voorlezen. De eigen groep kiest dan 2 
winnaars. Op 2 oktober lezen deze 4 
leerlingen dan voor en wordt de winnaar van 
de school gekozen. 
 
Vollenhoofse Voorleeswedstrijd: 
De voorleeskampioen van school doet mee 
aan de voorleeswedstrijd in de Burght. Deze 
vindt plaats op donderdag 8 oktober. De 
winnaars van de 3 scholen nemen het tegen 
elkaar op. Bij deze wedstrijd zijn alleen de 
kinderen van groep 7-8 aanwezig en de 
ouder(s) van de leerling die meedoet. 
 
Schoenendoos actie: 
Het is kort dag, maar we hebben toch 
besloten mee te doen aan de schoenendoos 
actie. De oudste kinderen uit het gezin hebben 
gisteren een foldertje meegekregen. Doe het 
als gezin of maak een doos samen met een 
vriendje of vriendinnetje. Elke doos is er 1! 
Deze dozen moeten dan wel voor 2 oktober 
op school zijn. 

 
 
Startgesprekken/verplichte 
oudergesprekken: 
In de week van 5 oktober en van 19 t/m 30 
oktober willen wij graag de startgesprekken 
met u en uw kind voeren. 
Hiervoor kunt u zich weer op Social Schools 
inschrijven vanaf 28 september. Alle kinderen 
krijgen een formulier mee naar huis die u 
samen met uw kind invult om het gesprek 
goed en vlot te laten verlopen. Deze neemt u 
mee naar het gesprek.  
 
Land Veno actueel: 
Als school proberen we langs alle wegen te 
laten zien wie we zijn/wat we doen en waar 
we mee bezig zijn. 
Er is een nieuwe website 
www.landvenoactueel.nl 
Daar staat nu een artikel op over de 

vernieuwde school       
https://www.landvenoactueel.nl/2020/09/24/
voorpoort-is-pilot-voor-duurzame-school-met-
goed-klimaat/ 
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Even voorstellen: 
Hallo Allemaal, 
Aankomend schooljaar zal ik op de Voorpoort 
in Vollenhove stage lopen, daarom stel ik mij 
graag even voor. 
Ik ben Janita Kist-Kuiper, 44 jaar oud en woon 
met 3 stoere mannen in Giethoorn: mijn man 
Colin (judoleraar ), mijn zoon Sem (15 jarige 
coole skater ) en mijn zoon Djim (9 jarige 
stoere judoka ). Ik zelf geef veel sportlessen 
voor jong en oud van dans tot bodypump. 
Na 20 jaar samen met mijn man een 
sportcentrum gerund te hebben is het tijd 
voor een carrière switch...............................Ik 
ben in september begonnen met de deeltijd 
katholieke Pabo in Zwolle. 
Ik ga stagelopen op dinsdag in groep 7/8 en 
daar heb ik enorm veel zin in. 
De Voorpoort is een gemoedelijke, intieme 
school met goede leerkrachten en leuke 
kinderen en ik denk dat ik mijn plekje hier wel 
ga vinden. 
Ik heb er zin in! 
Tot dinsdag. 
 
Vacature Medezeggenschapsraad:  
(herinnering) 
Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de 
MR. In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u 
een begeleidende brief aan waarin kort wordt 
uitgelegd wat de MR precies inhoudt. Heeft u 
daarna nog vragen; stel ze gerust. Graag zien 
we de reacties tegemoet. 
 
Waarnemend directeur 
Zoals u weet is er een procedure gestart voor 
de werving van een nieuwe directeur voor de 
Aremberg en de Voorpoort. Tot de aanstelling 
van de nieuwe directeur heeft Stichting Op 
Kop een waarnemend directeur aangesteld. 
Dit is Wim de Vries. Hij zal zich nog nader 
voorstellen.  
 
Jarigen: 
Nou ja!! Er is helemaal niemand jarig deze 
week! 
 
 
 

 
 
 
 


