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Agenda 

 
Meester- en juffendag 
Woensdag 3 juli is weer de meester- en 
juffendag. Ditmaal zal deze dag in het teken 
staan van muziek. Van Scala komen er mensen 
een workshop geven. Om 11.30 uur zal er een 
presentatie zijn op het plein. U bent van harte 
uitgenodigd om dan een te komen kijken.  
 
Musical 
Donderdag 4 juli is het zover. Dan wordt de 
musical “De beer is los” opgevoerd door de 
kinderen van groep 7-8 in de Burght. ’s 
Morgens is de generale repetitie. De kinderen 
van school mogen de musical dan al zien. ’s 
Avonds om 19.30 uur begint de voorstelling 
voor familie en andere belangstellenden. 
Kaartjes voor de voorstelling kunt u kopen op 
maandag 1 juli en dinsdag 2 juli van 8.00 uur 
tot 8.30 uur. Kaartjes kosten €3,50 per stuk.  

 
 

Vossenjacht 
Met de feestelijk schooldag van 11 juli gaan 
we een vossenjacht organiseren. Voor de 
vossenjacht zoeken we nog vossen. Waar kunt 

u aan denken bij een vos? Een schilder, boer, 
trimmer, of bejaarde, etc.  Lijkt het u leuk om 
‘vos’ te zijn? Geef u dan op bij de leerkracht 
van uw kind.   
 
Zwem4daagse in Zwembad Vollenhove 
Zaterdagmiddag 22 juni is het zwembad 
geopend voor recreatief zwemmen van 13:30 
– 16:00 uur! 
  
Dinsdag 25 juni start de zwem4daagse. 4 
dagen zwemmen, leuke activiteiten en 
natuurlijk iedere dag een lekkere traktatie. 
Je kunt iedere dag zwemmen van 18:30 – 
20:00 uur. Kinderen t/m 8 jaar mogen 10 
banen zwemmen en iedereen van 9 jaar en 
ouder zwemt 20 banen. 
Kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, 
maar in Zwembad Vollenhove op zwemles 
zitten mogen, onder begeleiding van een 
(deelnemende) volwassene meedoen. Zij 
moeten dan wel zwembandjes dragen. 
De kosten voor de zwem4daagse zijn € 8,50 
p.p., opgeven kan tijdens openingstijden bij de 
balie van het zwembad. Je kunt je opgeven 
t/m dinsdag 25 juni. 
We hebben weer leuke activiteiten voor jullie 
bedacht, wat dacht je van een leuke 
speurtocht over het veld, op woensdag 
hebben we een bootcamp workout op het 
veld en vrijdag komt Fit Arrangement met 
supergave Jump-shoes. 
 Natuurlijk sluiten we vrijdag de zwem4daagse 
weer af met een spetterende disco m.m.v. Slif 
Entertainment. Vrijdag is het bad voor 
recreatiefzwemmen geopend van 19:00 – 
20:30 uur. 
Tijdens de zwem4daagse sluit het buitenbad 
om 18:00 uur voor recreatiefzwemmen. 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Activiteit 

Maandag 
24 juni 

Jeroen Oosterhof aanwezig 

Maandag   
1 juli 

Rapporten mee 

Woensdag 
3 juli 

Meester- en juffendag 

donderdag 
4 juli 

Musical groep 7-8 

Vrijdag 5 
juli 

Studiedag, leerlingen vrij 
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Nieuwe collega’s 
De nieuwe collega’s voor komend schooljaar 
stellen zich in deze nieuwsbrief voor: 
 
Beste ouders van de Voorpoort, 
Ik ben Silvia van der Meer. Ik woon in 
Emmeloord samen met mijn man. Vanaf 
komend schooljaar kom ik op de Voorpoort 
werken met jullie kinderen in groep 3/4 en in 
groep 7/8.  
Ik werk inmiddels 29 jaar in het onderwijs en 
ik heb op verschillende scholen gewerkt in 
verschillende groepen en heb ook 
verschillende functies gehad binnen de school. 
Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren en 
te doen. Geen kind is hetzelfde en dat ontdek 
je als je met ze werkt. 
In mijn vrije tijd ga ik graag naar yoga en ik 
zwem regelmatig. Verder ben ik graag in mijn 
tuin, teken/schilder ik en lees ik graag. 
Ik heb de afgelopen tijd al kennis mogen 
maken met de leerlingen en de collega's op 
deze school. Misschien heeft u me ook al eens 
gezien. Ik heb er erg veel zin in! 
Met vriendelijke groet, 
Silvia 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ik ben Anne Dunnink en ik kom volgend 
schooljaar op de Voorpoort werken. Ik zal me 
even kort voorstellen. Ik woon samen met 
mijn man Patrick en onze zoon Cas van 3 
maanden oud in Hasselt. Mijn hobby’s zijn 
tuinieren, puzzelen en samen met de hond  
wandelen.  Ik ben graag creatief bezig. 
Handvaardigheid vind ik dan ook erg leuk om 
samen met de leerlingen te doen. Ik heb 
ontzettend veel zin om na de vakantie te 
starten voor groep 7/8.  Tot snel. 
Groetjes Anne 
 

 
 

 

Best ouders/ verzorgers, 

Mijn naam is Daniëlle Kloosterman. Volgend 
schooljaar kom ik werken op de Voorpoort in 
groep 1/2. Op dit moment ben ik 
invalleerkracht binnen Stichting op Kop. In 
2017 ben ik afgestudeerd en heb ik langdurige 
invalklussen gedaan in Lelystad, Kampen en 
Zwolle. Ik woon met mijn man Mike en 
dochter Noëlia (14 maanden) in Zuidveen. In 
mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen, 
te fietsen, een terrasje te pakken of gewoon 
op de bank een filmpje te kijken. Ik heb erg  
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veel zin om te werken op de Voorpoort en 
ik hoop er met u en de kinderen een leuk en 
leerzaam jaar van te maken. 

Met vriendelijke groet, 
Daniëlle Kloosterman 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


