
  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Nieuwsbrief 20 
Vrijdag 08 juli – vrijdag 02 sept. 2022 
 

Datum Activiteit 
Vrij 8 juli Verrassing voor de vaders 

van groep 4/5/6 tussen 
12.00u - 14.00u. 

Woe 13 juli Schoonmaakochtend 
Do 14 juli Laatste feestelijke 

schooldag 
Vrij 15 juli School uit om 12.00u i.v.m. 

zomervakantie 
Za 16 juli t/m 
zo 28 aug.  

Zomervakantie 

Ma 29 aug.  Start schooljaar 2022-2023 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Deze week mocht ik, samen met de 
leerlingenraad, het aangepaste gevelbord 
onthullen. Samen met u keek ik naar de 
promofilm. Wat was dit een mooi moment om 
iedereen zo bij elkaar te zien!  
 
Zometeen gaan we allemaal vakantie houden. 
Lekker de boel de boel laten. Uitrusten en 
daarna starten we weer met frisse zin aan het 
nieuwe schooljaar.  
 
Wellicht zie ik u nog volgende week op het 
schoolplein. 
Mocht dat niet 
lukken, dan 
wens ik 
iedereen een 
hele fijne 
vakantie en tot ziens op ma 29 aug.! 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 

 
 
Onthulling nieuwe gevelbord in de media: 
(klik op de link) 
Nieuwe naam en gevelborden voor De 
Voorpoort - Land Veno Actueel | Land Veno 
Actueel 
 
De Voorpoort als Daltonschool nu ook aan de 
buitenkant te zien - Steenwijker Courant 
 
Aanpassing rooster studiedagen 2022-2023 
In een eerdere nieuwsbrief hebben we 
aangegeven dat we op ma 6 maart 2023 een 
studiedag ingepland hebben. Deze dag wordt 
verplaatst naar woe 15 maart 2023. Op deze 
dag vindt nl. het grote Daltoncongres plaats 
en daar nemen wij teambreed deel aan. 
 
Personele zaken: even voorstellen 
Beste ouders, verzorgers en betrokkenen bij 
de school, 
 
Mijn naam is Eline Oosten. Ik ben 
21 jaar oud en woon in 
Steenwijk. Mijn hobby's zijn 
scouting en lekker wandelen met 
mijn hond. Verder ben ik echt 
een buitenmens en houd ik van 
lekker kamperen of überhaupt 
buiten zijn.  
 
Volgend schooljaar zal ik 
werkzaam zijn bij jullie op school 
in groep 1/2. Ik ben in 2021 afgestudeerd van 
de Hogeschool KPZ. Na een jaartje 
verschillende groepen gedraaid te hebben, 
heb ik er ontzettend veel zin in om mijn 'eigen' 
groep te hebben. Ik verwacht veel mooie 
momenten mee te maken met jullie op deze 
school! Alvast een fijne vakantie gewenst en 
tot na de zomervakantie. Als er verder nog 
vragen zijn, dan hoor ik het graag.  
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Personele zaken: 
We nemen dit schooljaar afscheid van een 
aantal collega’s. Juf Anne, juf Patricia en juf 
Jenny, hartelijk dank voor jullie inzet en alles 
wat jullie hebben gedaan voor onze school! 
Wij wensen jullie heel veel succes met jullie 
toekomst! 
 
Dank je wel: 
Vele ouders hebben ons dit jaar geholpen met 
de organisatie van allerlei activiteiten. Dank 
jullie wel hiervoor! Mede dankzij jullie hebben 
we dit allemaal kunnen doen! 
 
De avond4daagse is alweer een tijdje geleden. 
We willen Monique Bos, moeder van Melle 
hartelijk danken voor het sponsoren van de 
ijsje voor de kinderen die de avond4daagse 
hebben meegelopen.  
 
Reminder: 
Woe 13 juli is de schoonmaakochtend. We zijn 
nog op zoek naar ouders/verzorgers die ons 
kunnen helpen. Het is ook mogelijk om 
speelgoed mee naar huis te nemen. U kunt 
zich opgeven via Social Schools bij de 
leerkracht van uw kind(eren). 
 
Bereikbaarheid in de zomervakantie: 
Wij gaan natuurlijk ook genieten van de 
zomervakantie. Aangezien we niet op school 
zijn, wordt de telefoon natuurlijk niet 
beantwoord  . Mail wordt sporadisch 
gelezen. Mochten er bijzonderheden zijn op 
het plein/gebouw, stuur dan een bericht naar 
meester Leendert via Social Schools. 
 
Ouderraad: 
Op maandag 12 september houdt de 
Ouderraad een open vergadering. Ben je 
benieuwd wat de OR doet en lijkt het je leuk 
om te helpen bij een bepaalde activiteit? Deze 
avond ben je om 19.30u welkom op school om 
de vergadering bij te wonen. 
 
 

Corso: 
In de vakantie wordt er gebouwd aan ons 
Corsowagentje. Alles in het teken van de 
verstrooide professor. Wil je als ouder of kind 
helpen bij het bouwen? Houd dan tijdens de 
vakantie Social Schools goed in de gaten. Hier 
communiceren wij data en tijdstippen dat alle 
hulp welkom is bij het bouwen van ons 
wagentje! 
 
Kaartenactie: 
Binnenkort is het natuurlijk vakantie. De een 
gaat in de buurt naar een camping, blijft 
wellicht thuis en een ander gaat naar een ver 
land. Wij zouden het heel leuk vinden om van 
alle kinderen een ansichtkaart te krijgen met 
daarop de bestemming waar ze zijn geweest! 
Daarom krijgen alle kinderen en teamleden 
volgende week maandag een ansichtkaart 
mee naar huis. Als je op je vakantie-
bestemming bent aangekomen, kun je het 
kaartje meteen opsturen (of in de brievenbus 
doen) naar school! Het adres van school is al 
ingevuld. 
 

 
 
Laatste feestelijke schooldag: 
Donderdag 14 juli vieren wij de laatste 
schooldag van groep 8. In de kleine pauze 
zorgt de ouderraad voor fruit/groente en 
ranja. In de grote pauze trakteren we de 
kinderen op patat met een gekozen snack. 
Deze dag hoeven de leerlingen geen eigen 
eten en drinken mee te nemen.  
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

Wij zijn met trots een Dalton school. 
 

Jarig: 
We hebben de komende periode veel jarigen: 
-09-07: Imran 
-14-07: Zineldin (nieuwe leerling) 
-15-07: Mell 
-16-07: Jolijn en Yara 
-31-07: Julia 
-12-08: Thijs 
-15-08: Daynisha 
-16-08: Sophie 
-18-08: Daan 
-25-08: Joey 
-27-08: June (nieuwe leerling) 
-28-08: Bartley 

 

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!  
 
 

 


