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Datum Activiteit 

Vr 17 sept. Start Nationale sportweek 
gr. 7/8 

Vr 24 sept Leerlingenraad verkiezing 

Woe 29 sept. Kinderpostzegels 

Do 30 sept.  Vergadering lln.raad. 

Vr 1 okt Nieuwsbrief 3 

Wo 6 okt Start Kinderboekenweek 

Vr 8 okt Workshop groep 7/8 
➔ Verzet naar 12 

november! 

Vr 8 okt Voorpoort 
voorleeswedstrijd. 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

  

Afgelopen woe 15-09 jl. stond ik tijdens de 

ochtendpauze op het schoolplein. Wat een 

genot is het om te zien hoe de leerlingen met 

elkaar spelen en omgaan tijdens de pauze! Er 

wordt geschommeld, met skateborden 

gespeeld, gevoetbald, tikspelletjes en noem 

maar op. Alle leerlingen doen mee en er wordt 

niemand buiten gesloten! Daar zijn wij als 

school heel trots op! 

 

Deze week was ook weer de persconferentie. 
De 1,5m wordt afgeschaft per 25 september. 
Hoe dat in de praktijk voor school uitziet en of 
er meer mogelijkheden ontstaan om school 
bijv. weer makkelijker binnen te lopen, kan ik 
u, bij het verschijnen van deze nieuwsbrief, 
nog niet zeggen.  
 
Wel is duidelijk geworden dat een klas niet 
zomaar in quarantaine gezet kan worden 
wanneer er sprake is van 1 besmetting. In 
geval van besmetting gaat school in overleg 
met de GGD. De GGD besluit wie tot nauw 
contact gerekend moet worden en adviseert 
op basis van maatwerk of het nodig is dat de 
klas, een aantal leerlingen of alleen de 
besmette leerling in quarantaine gaat.  
 
 
 

Wij zijn op dit moment nl. in afwachting van 
de richtlijnen die worden opgesteld door het 
ministerie van OCW en het RIVM. Zodra er 
meer info is, wordt u uiteraard geïnformeerd! 
 

Fijn weekend allemaal! 

 

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

Studiedag rekenen: 

Maandag 6 september had het team een 

studiedag rekenen. Naast het ophalen van de 

laatste rekenkundige vernieuwingen hebben 

we ook gekeken naar wat te doen als kinderen 

rekenen lastig vinden. Wat doe je wel, maar 

ook wat kun je beter níet doen. Als laatste 

onderwerp kwam aan de orde hoe we nu met 

3 groepen bij elkaar onze 

rekenles efficiënt kunnen 

organiseren zonder dat de 

leerkracht zelf 45 

minuten aan het praten 

is. Hoe kan je bepaalde 

lessen en onderwerpen 

samenvoegen zodat 

iedereen op lange termijn 

wat aan de instructie heeft. Het was 

een zeer leerzame dag die werkelijk om is 

gevlogen! 

 

Herontwikkelingstraject Dalton: 

In nieuwsbrief 1 namen wij u mee in ons 

herontwikkelingstraject daltononderwijs. 

Daarin vertelden wij u wat wij zo goed vinden 

aan het daltononderwijs! Een volgende stap in 

dit traject is het afleggen van zgn. 

daltonconsultaties.  

 

Onze begeleider Hans Wenke, juf Judith 

(daltoncoördinator) en meester Leendert gaan 

op di 21-09 in de klassen en bij de 

onderwijsassistente kijken hoe ons 
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daltononderwijs er in de praktijk uitziet. Net 

zoals wij willen dat de leerlingen van elkaar 

leren, doen wij dit nu ook onderling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startgesprekken groep 1-7: 

Aan het begin van het schooljaar houden we 

startgesprekken met ouder en kind. Deze 

gesprekken vinden plaats in week 39-40-41. 

Maandag 20 september kunt u zich via Social 

Schools inschrijven voor die startgesprekken. 

Die maandag krijgen de kinderen ook allemaal 

een brief mee waarin u samen met uw kind 

het gesprek voorbereidt. 

 

Adviesgesprekken groep 8: 

De eerste adviesgesprekken voor de 

verwijzing naar het VO vinden plaats na de 

herfstvakantie. Week 43 en 44 staan hiervoor 

in de planning. Opgave via Social Schools in de 

week van 11 oktober. 

  

Koptelefoons en gymschoenen: 

Graag doen we nog even een 

herhalingsoproepje om de koptelefoon en 

gymschoenen van uw kind(eren) te 

controleren. We zien dat nog iedereen is 

voorzien. 

 

Planten in school: 

Vaak krijgen wij het compliment dat onze 

school er zo opgeruimd, fris en helder uitziet. 

Daar zijn wij zeker trots op. Maar graag 

zouden wij iets meer willen doen aan de 

aankleding in school. Zelf denken we dat 

planten al meer sfeer en kleur aan de school 

zullen geven. Sommige juffen zijn thuis al 

stekjes aan het kweken. Mocht u thuis nou 

ook stekjes kweken zouden wij ze hier op 

school graag verder willen verzorgen      . 

 

 
 

Razzia: 

Donderdag 16 september ging groep 7-8 naar 

het theaterspektakel Razzia in de Meenthe in 

Steenwijk. 

Het verhaal speelt zich af rond november 

1944. “Onder leiding van de gevreesde SS- en 

Polizeiführer Hanns Albin Rauter, trekken 

4000 Duitse soldaten de NOP in. 2000 

Polderwerkers worden opgepakt, verzamelt 

bij Landgoed de Oldenhof en gaan van daaruit 

lopend naar Meppel waar ze op transport zijn 

gezet naar Duisland.” 

Het was een zeer indrukwekkende voorstelling 

en voor ons voelde het erg bijzonder omdat 

het verhaal in onze eigen stad heeft 

afgespeeld. 
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Welkom op school: 

Dinsdag 7 september is Daan Houtsma 

begonnen bij ons op school. Op 23 september 

wordt Ilyas El Mansouri  4 jaar en mag dan 

écht gaan beginnen op de basisschool. 

Welkom op de Voorpoort Daan en Ilyas!  

We wensen jullie heel veel speel- en 

leerplezier bij ons op school. 

 

Jarigen: 

In nieuwsbrief 1 zijn we tot onze spijt de 

jarigen vergeten. Dat maken we graag even 

goed. 

6 september is Kim 12 jaar geworden. 

8 september werd Paula 11 jaar. 

 

 
 

En de jarigen voor de komende 2 weken: 

Jake wordt 22 september 11 jaar, en 25 

september wordt Bas alweer 8 jaar. 

Alvast een hele fijne verjaardag mannen! 

 

 


