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Datum Activiteit 
Vrij 15 apr. Goede Vrijdag 
Ma 18 apr.  2e Paasdag 
Woe 20 apr.  Eindtoets (IEP) groep 8 
Do 21 apr. Eindtoets (IEP) groep 8 
Vrij 22 apr. Koningsspelen 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Vandaag is het 1 april. De dag van de grappen 
en ongein. Steeds vaker zien en bemerken we 
dat de grappen van tegenwoordig op het 
“randje” zijn, maar ook dat ze ronduit te ver 
kunnen gaan. Dat zagen we eerder deze week 
bij het beroemde fragment van de 
Oscaruitreiking. Een grap is pas een grap als je 
er allebei om kunt lachen. Het vraagt van ons 
allemaal om tegenwoordig goed na te denken 
over een grap, maar ook over wat je zegt. 
 
Het is fijn om te zien dat de kinderen van de 
Voorpoort zich beseffen dat we in een 
omgeving leven en wonen waarbij respect 
voor elkaar uitgangspunt is. Het maakt niet 
wie je bent of wat je doet. Respecteer elkaar 
en help elkaar daar waar nodig. 
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Namens het team.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Personele zaken 
Ma 04-04/di 05-04 is meester Leendert 
afwezig i.v.m. een studie2daagse. Voor 
dringende vragen kunt u terecht bij juf Helma. 
 
Woe 06-04 / vrij 08-04 is juf Sanne afwezig 
i.v.m. nascholing. 
 
Vrij 08-04 is juf Jenny afwezig i.v.m. 
nascholing. 

 
Hallo wereld thema: Jij en jouw talenten 

Wat wil jij later worden? Dit is 
een vraag die vaak aan kinderen 
wordt gesteld uit nieuwsgierig-
heid naar de dromen van 
kinderen of wanneer je wilt 

weten waar hun interesses liggen, hoe ze zich 
zelf zien en hoe ze naar het leven kijken. Alsof 
je ze hier door beter zou leren kennen en hun 
talenten beter zou kunnen zien en waarderen. 
Voor iedereen geldt uiteraard een eigen 
invulling op basis van eigen kunnen en je 
mogelijke talenten.  
 
Is het belangrijk om talenten te 
hebben? Mag je teleurgesteld zijn dat 
je niet overal talent voor hebt? Je 
mag fouten maken, ergens niet goed 
in zijn, je bent meer dan jouw talent. 
Het gaat er niet om wat je (niet) kunt, 
maar om wie je bent en om wat je wel kunt. 
Dit sluit aan bij de droom van een wereld 
waarin iedereen mee telt, ook het 
christendom en de islam.   
 
We gaan de aankomende periode in alle 
groepen open  dit thema bespreekbaar 
maken, door middel van verhalen, liedjes, 
filmpjes en andere werkvormen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rachida, Christine en Hennie.   
Hallo Wereld docenten 
 
Tennisclinic: 
Vrijdag 8 april hebben de groepen 3 t/m 8 een 
tennisclinic bij de tennisvereniging van 
Vollenhove. Groep 3-4-5 gaat hier om 10.00u 
naar toe. Groep 6-7-8 vanaf 11.00u. Dit is die 
dag ter vervanging van de 
gewone gymles. Alle kinderen 
worden dus gewoon om 
08.15u op school verwacht.  
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ANWB Streetwise: 
Uw kind heeft deelgenomen aan ANWB 
Streetwise. Wanneer uw kind in groep 1 t/m 6 
zit, hebben zij het uitgebreid gehad over 
gordelgebruik en zij kunnen u ongetwijfeld 
vertellen op welke manier zij het veiligst mee 
kunnen rijden in de auto.  
 
Hierbij ook voor u de belangrijkste regels op 
een rij:  
 
De autogordel  
Wist u dat juist op de korte stukjes de meeste 
ongelukken gebeuren? Dit zijn vaak de ritjes 
naar school of de supermarkt. Dit zijn plaatsen 
waar het druk is en de kans dat er geremd 
moet worden, is extra groot. Leer uw kind aan 
dat de gordel altijd om moet. 
Geef hierbij ook het goede 
voorbeeld door zelf altijd uw 
autogordel te dragen.  
 
Een autogordel mag niet in de nek zitten. Hier 
kan de gordel gaan snijden of de keel 
dichtdrukken wanneer er geremd wordt. Wij 
horen regelmatig van kinderen dat zij de 
gordel om deze reden onder hun oksel doen. 
Op deze manier kan de gordel onder de oksel 
gaan snijden en kan het bovenlichaam alsnog 
dubbel klappen. Wordt het schuine deel van 
de gordel achter de rug gedaan, dan kan uw 
kind zelfs uit de gordel schieten! Zorg dus dat 
de gordel op de juiste manier wordt gedragen; 
vanaf de schouder schuin over het bovenlijf.  
 
Het autostoeltje  
Kinderen tot 1,35 meter moet u in een 
goedgekeurd autokinderzitje vervoeren. Zowel 
voorin als achterin de auto. In de 
basisschoolleeftijd is dit meestal de 
zitverhoger (met rugleuning). Wij adviseren 
om kinderen tot 1,50m op de zitverhoger (met 
rugleuning) te laten zitten. Dit omdat kinderen 
in de groei soms hele lange benen hebben 
maar een wat korter bovenlijf waardoor de 
gordel met 1,35m alsnog in de nek kan 
snijden.  
 

De airbag  
Een airbag is een extra beveiligingsmiddel bij 
min of meer frontale botsingen, bedoeld als 
aanvulling op de bestaande gordelsystemen. 
Airbags zijn niet primair voor kinderen 
ontwikkeld, maar voor volwassenen. Wanneer 
een kind niet op de goede hoogte zit, kan een 
airbag meer schade aan richten dan dat het 
goed zijn werk kan doen! 
 
Paaslunch: 
Op do 14 april organiseren we een Paaslunch. 
Uiteraard houden we rekening met kinderen 
die meedoen met de Ramadan. Nadere info 
volgt.  
 
Jarig: 
Zondag 10 april wordt Sam uit groep 8 alweer 
12 jaar. Donderdag 14 april wordt Benita uit 
groep 8 13 jaar. Alvast een hele fijne 
verjaardag dames! 

 


