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Agenda 

 
Einde schooljaar 
Het schooljaar zit er zo goed als op, de 
kinderen van groep 8 slaan hun vleugels uit en 
de vakantie komt er voor iedereen aan. Het 
afgelopen jaar hebben we gebruik gemaakt 
van veel nieuwe dingen op de Voorpoort; 
meubels, chromebooks, nieuwe leermiddelen. 
Onze school wordt er steeds mooier op. De 
kinderen hebben inmiddels ook afscheid 
genomen van enkele collega’s. Na de zomer 
verwelkomen enkele nieuwe. Met hen gaan 
we de ontwikkeling die in gang is gezet verder 
vorm geven. Namens alle collega’s van de 
Voorpoort: een hele fijne vakantie gewenst! 
 
Afscheid 
Morgen nemen we dan echt afscheid van juf 
Annick. Helaas hebben wij maar één jaar 
gebruik mogen maken van haar kwaliteiten als 
leerkracht. Wij wensen haar natuurlijk alle 
geluk met haar nieuwe uitdaging in Brabant 
en bedanken haar voor wat ze voor de 
kinderen heeft gedaan en voor de fijne 
samenwerking. 
 
In 2008 begon ik als juf in het basisonderwijs. 
Ik kreeg de kans om op bijna alle Op Kop 
scholen te werken. Maar vanaf dag 1 heb ik 
tegen mezelf gezegd dat ik niet mijn hele 
leven juf zou blijven. Op dat punt ben ik nu 
aangekomen. Vanaf 1 september ga ik werken 
als pedagoog en specialist Passend Onderwijs 
bij een Samenwerkingsverband voor 
Voortgezet Onderwijs. Alle opgedane ervaring 
uit de afgelopen jaren kan ik hierin 
meenemen. 
Helaas heb ik maar een jaartje mee mogen 
maken van het onderwijs op de Voorpoort. De 
sfeer in de groepen, de gezelligheid in het 

team, het fantastische onderwijs dat hier 
gegeven wordt door bevlogen collega’s. 
Allemaal mensen met hart voor de kinderen. 
Dat had ik niet willen missen. Als ik nog eens 
in de buurt ben, kom ik zeker langs. 
Ik wens iedereen alle goeds. Bedankt voor 
alles! 
Wie weet, tot ziens! 
  
Hartelijke groet, 
Annick ten Napel 

 
Hallo wereld nieuwe docent Godsdienst 
Afgelopen maandag hebben wij officieel 
afscheid genomen van juf Liesbeth. In de 
nieuwsbrief van vorige week heeft u hierover 
kunnen lezen. Zij heeft een prachtige bos 
eigengemaakte bloemen ontvangen van alle 
leerlingen. Wij bedanken juf Liesbeth voor de 
lessen van Hallo wereld.  
 
Komend schooljaar zal er dus een nieuwe 
docent beginnen met de Hallo wereld lessen. 
Dit is Jantje Wolters uit Kampen. Wij wensen 
haar alvast veel plezier met de Hallo wereld 
lessen bij ons op school.  
 
Vossenjacht en afscheid groep 8 
Vandaag hebben we een feestelijke dag gehad 
met elkaar. We zijn begonnen met een 
vossenjacht door Vollenhove. De kinderen 
gingen in groepjes op zoek naar verklede 
leerkrachten en oud-leerlingen. Daarna 
hebben de kinderen leuk met elkaar gespeeld. 
We hebben genoten van heerlijke friet met 
een snack en een ijsje.  

 

Datum Activiteit 

Zaterdag  
24 augustus 

Kindercorso  

Maandag  
26 augustus 

Start nieuw schooljaar 
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Om 13.30 uur was het dan zover... Afscheid 
nemen van groep 8. We hebben een mooi 
cadeau ontvangen voor de school van de 
leerlingen van groep 8. Wij hebben de 
kinderen uitgezwaaid en zij hebben onze 
school door de poort verlaten. Wij wensen de 
leerlingen van groep 8 heel veel succes en 
plezier op het voortgezet onderwijs.  
 
T-shirts Voorpoort 
Er zijn een aantal kinderen die vandaag  
een t-shirt van school aan hebben gehad 
omdat hun shirt nat was. Wilt u het shirt 
uitwassen en morgen of gelijk na de vakantie 
weer mee naar school nemen? Alvast 
bedankt! 
Kindercorso 
Op zaterdag 24 augustus lopen de kinderen 
(die zich hebben opgegeven) mee met het 
kindercorso. Dit jaar mogen de kinderen zelf 
een kostuum kiezen, ze mogen aan wat ze zelf 
willen. Te denken aan politieagent, 
brandweerman, clown, superheld, cowboy, 
prinses, vlinder, verpleegster, dokter etc. Let 
wel: dit jaar dienen de ouders/verzorgers zelf 
een kostuum aan te schaffen of te maken. De 
ouderraad verzorgt alleen wat attributen 
(denk aan wat hoedjes, opblaas 
muziekinstrumenten, confetti en wat 
toeters). De ouderraad zorgt dus niet voor de 
verkleedkostuums!! 
  
Mocht het om welke reden dan ook lastig zijn 
om een kostuum te bedenken of aan te 
schaffen stuur dan even een bericht 
naar Sonja 06-45286553. 
  
Op zaterdag 24 augustus worden de kinderen 
in hun verkleedkostuum om 09:15 uur op het 
plein van het Joan Vuistpad verwacht 
(huizenblok naast Het Kompas) daarna lopen 
we gezamenlijk naar het schoolplein van Het 
Kompas waar we ons gaan opstellen, dit in 
verband met de wijzing van het parcours. In 
verband met de grote drukte verzoeken wij 
om de kinderen lopend of met de fiets naar 

het Joan Vuistpad te brengen. Na afloop 
kunnen de kinderen weer opgehaald worden 
in de tent achter de Burght. 
 

 
Dahliaprins of dahliaprinses.  
Dit jaar zijn wij op zoek naar een dahliaprins 
en een dahliaprinses! 
Droom jij ook wel eens van hoe het zou zijn 
om een prins of prinses te zijn? 
Die droom zou zo maar eens uit kunnen 
komen, want wij zoeken voor dit jaar een 
prins èn een prinses die samen het 
kindercorso en middagcorso mogen openen 
op zaterdag 24 augustus 2019. 
Alle jongens en meisjes (vanaf 10 jaar) die het 
leuk lijken om mee te doen aan de 
dahliaprinses of -prinsverkiezing en om het 
gezicht te worden van het kindercorso, mogen 
zich vanaf nu opgeven voor de verkiezing die 
op woensdag 21 augustus gehouden zal 
worden in de feesttent. Inschrijven kan via: 
mariska.hoogstede@corsovollenhove.nl Graag 
willen wij het volgende van je weten: 
- Je naam 
- Je adres 
- Je woonplaats 
- Je leeftijd 
- In welke groep je zit 
- Op welke school je zit 
- Op welk telefoonnummer wij je kunnen 
bereiken 
- Je hobby’s 
Hopelijk krijgen we snel een berichtje van 
jou!!! 

BedankjeWij willen alle ouders bedanken die 
het afgelopen schooljaar iets voor de school 
hebben betekend. Denk aan de OR, MR, 
leesouders, ouders die rijden voor een 
uitstapje, verkeersouder, etc. Bedankt 
allemaal, zonder jullie hulp is het weer een 
mooi schooljaar geworden.   

mailto:mariska.hoogstede@corsovollenhove.nl
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Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie 
toe. Tijd om samen leuke dingen te doen, te 
relaxen en vooral te genieten! Veel plezier en 
tot 26 augustus! 

 


