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Agenda 

 
Avondvierdaagse 
In de schoolkalender van dit jaar staat de 
avondvierdaagse gepland van 17 -20 juni. 
Deze datum is verplaatst naar 3 t/m 6 juni. U 
krijgt binnenkort een brief van de OR met 
meer informatie. 
De leerlingen mogen vrijdag 7 juni dan om 
9.00 uur beginnen. Op 21 juni starten de 
lessen dan gewoon om 8.15 uur.  
 
Grote Rekendag 
Op woensdag 3 april vond de Grote Rekendag 
plaats. Deze ochtend zijn we alleen maar met 
rekenen bezig geweest.  
We zijn deze dag van start gegaan met een 
modeshow waarbij kinderen zich ‘uit 
verhouding’ mochten verkleden. Daarna is 
iedere groep in zijn eigen klas aan de slag 
gegaan met opdrachten. Groep 1-2 heeft 

verschillende opdrachten met knuffels 
gedaan. Groep 3-4 ging aan de slag met 
verhoudingen van het lichaam. Groep 5-6 ging 
bezig met de Grote Rekenreus. Zij moesten 
allerlei spullen maken voor de reus, dus 
uitvergroten. Groep 7-8 is op zoek gegaan 
naar voorwerpen die ‘uit verhouding’ waren. 
Hebben ze een maquette van de school 
gebouwd en een leerling vergroot op schaal 
1:10. Het was een erg leerzame dag.  

 
 
Schoonmaakactie 
Op donderdagmiddag 4 april was de 
schoonmaakactie.  
Het startsignaal is afgegeven door wethouder 
Marcel Scheringa. Daarna zijn alle groepen 
zwerfvuil gaan opruimen in de buurt van 
school. We hebben met z’n allen heel wat 
afval opgeruimd. Complimenten voor het 
harde werken van de kinderen.  
http://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/ste
enwijkerland/1005721/rond-de-voorpoort-
blinkt-de-buurt.html 
 
Voorpoorttheater groep 3-4 
Vrijdagmiddag 5 april heeft groep 3-4 
opgetreden. Zij hebben de voorstelling ‘Kwal 
heeft de hik’ opgevoerd. Koningsontbijt 
Op 12 april zijn de koningsspelen weer. Deze 
dag starten wij met een gezond Koningsontbijt 
op school. De kinderen hoeven deze dag dus 
niet thuis te ontbijten. Dit doen we 
gezamenlijk met alle kinderen van school. 
Daarna zullen de kinderen met de leerkracht 
naar hun locatie gaan om deel te nemen aan 
de Koningsspelen.  
 

Datum Activiteit 

Vrijdag  
5 april 

Voorpoorttheater groep 3-4 

Woensdag    
10 april 

8.15 -12.00 uur  
Open Voorpoortlessen 

Donderdag  
11 april 

bieb groep 3-4 

Vrijdag  
12 april 

Koningsspelen 

Maandag  
15 april  

19. 30 uur Or-vergadering 

Maandag 15 
april  

Groep 5-6 Voorstelling “De 
waanzinnige boomhut” 

15, 16 en 18 
april 

Verplichte oudergesprekken 

Dinsdag 16 en 
woensdag 17 
april 

Centrale Eindtoets IEP 
Groep 8 

Donderdag  
18 april 

Paaslunch 
 

Vrijdag  
19 april 

Goede vrijdag leerlingen vrij 
 

19 april- 5 mei Meivakantie 
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Groep 1-2 heeft de Koningsspelen op de eigen 
school. 
Groep 3-6 spelen op de sportvelden. 
Groep 7-8 in de Burght. 
Alle kinderen gaan rond 11.45 terug naar 
school. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 
12 uur vrij. Zij kunnen dan van school op 
gehaald worden.  

 
 
 
 

 
 
 
Koers Op Kop 
Binnen Stichting Op Kop, waar de Voorpoort 
onder valt, gaan we werken met clusters. 
Jeroen Oosterhof is al directeur van zowel de 
Aremberg als de Voorpoort. Beide scholen 
binnen dit cluster krijgen een 
locatiecoördinator. Deze leerkracht zal deels 
vrijgesteld worden van lesgeven om ook taken 
te coördineren en te organiseren. Meer  
informatie over de locatiecoördinator zal 
volgen zodra duidelijk is wie dit wordt. Voor 
zowel de Aremberg als de Voorpoort is 
inmiddels de officiële sollicitatieprocedure 
gestart. Vanuit de MR zal een ouder en 
medewerker in de sollicitatiecommissie zitten. 
De sluitingstermijn van de procedure is 18 
april, na de meivakantie zullen de 
sollicitatiegesprekken gevoerd worden.  
 
Verplichte oudergesprekken 
Op maandag 15, dinsdag 16 en donderdag 18 
april vinden de verplichte oudergesprekken 
plaats. Dit geldt voor de groep 1 t/m 7. Voor 
groep 8 zijn de gesprekken, wanneer de 
uitslag van IEP binnen is.  
Op maandag 15 april vinden de gesprekken 
plaats tot 19 uur. Dinsdag en donderdag zijn 
de gesprekken ‘s middags. Vanaf maandag 8 
april kunt u zich inschrijven. Het 
inschrijfformulier hangt dan aan de deur van 
het klaslokaal van uw kind.  
 
 
 
 
 
 
 


