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Datum Activiteit 

2 oktober Voorleeskampioenschap 
Voorpoort groep 5-8 

2 oktober Inleveren schoenendozen. 

5 oktober Begin startgesprekken 

8 oktober Meester Wim aanwezig 

9 oktober Start herfstvakantie 

 
Voorleeswedstrijd: 
Vanmiddag 2 oktober hadden we de 
voorleeswedstrijd op school. De 
klassenwinnaars Sam, Paula, Nick en Merle 
streden tegen elkaar. Nick is 
voorleeskampioen geworden! Van harte 
gefeliciteerd Nick. 
Paula gaat naar de gemeentelijke 
voorleeswedstrijd. Daarvoor komen nml 
alleen de kinderen van groep 7/8 in 
aanmerking. Volgend jaar dus weer meedoen 

Nick 😊 

 
 
Nieuwe Corona maatregelen: 
Zoals iedereen heeft gezien en gehoord zijn er 
nieuwe Corona maatregelen. Dit heeft 
gevolgen voor bepaalde activiteiten. 
Maandag 5 oktober is er geen open 
lesochtend. 

Donderdag 8 oktober is er geen Vollenhoofse 
Voorleeswedstrijd. 
En zoals eerder aangegeven ook geen 
Voorpoort theater omdat we geen 1 ½ meter 
afstand kunnen garanderen tussen ouders. 
 
Bag2school: 
Woensdagavond 28 oktober zitten van half 8 
tot half 9 de ouders van de OR weer klaar om 
uw zakken oude kleding in ontvangst te 
nemen. Uiteraard kunt u in die week de 
zakken al binnen de school brengen. 
 
Kosteloos materiaal: 
Graag zouden we onze voorraad kosteloos 
materiaal aan willen vullen. Te denken valt 
dan aan toiletrollen, keukenrollen, 
boterbakjes en eierdozen. 
  
Fruitdagen: 
Graag willen we even een kleine reminder 
doen over ons fruitdagenbeleid. Op 
woensdag, donderdag en vrijdag nemen de 
kinderen voor de kleine pauze fruit of groente 
mee naar school. 
 
Gymschoenen: 
Gelukkig zijn er steeds meer kinderen die de 

juiste maat schoenen aan hebben      . Maar 
ook hebben we nog te maken met blote 
voeten in de gymzaal. Behalve dat het 
hygiënischer is, is het ook een bescherming 
voor voeten en enkels tijdens de gym. Zou u 
nogmaals met uw kind kunnen kijken naar 
gepaste gymschoenen? 
 
Jarigen: 
In deze week vieren we alweer geen feestje. 
 



O.B.S. De Voorpoort  
Nieuwsbrief 7 
2-9 oktober 2020 
 

 

 
 
 
 


