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Datum Activiteit 

24 augustus Meester Jeroen aanwezig 

27 augustus Brief lln raad gaat mee 

 
Start nieuw schooljaar: 
We hopen dat iedereen een goede en vooral 
gezonde vakantie heeft gehad. De eerste week 
zit er (bijna) op. We zijn goed gestart in een 
mooi gerenoveerd gebouw. Op de 
facebookpagina van de Voorpoort staat in 
filmpje waarin u rondgeleid wordt. Zodra het 
weer kan en mag laten we u natuurlijk de 
school in het echt zien! De start met de 
Chromebooks verliep niet helemaal soepel 
maar dat lag niet bij ons. Het lijkt erop dat het 
probleem is opgelost.  
 
Gymschoenen en deodorant: 
Afgelopen dinsdag was de eerste gymles. Bij 
alle groepen waren wel kinderen die te kleine 

schoenen mee hadden (ze zijn gegroeid      ). 
Zou u daar samen met uw kind naar willen 
kijken? 
Ook hadden een aantal oudere leerlingen een 
spuitdeodorant mee voor na de gym. Dat 
begrijpen wij uiteraard wel. Maar we zouden 
graag een roller of deostick zien. De 
drijfgassen van een spuitbus kunnen het 
brandalarm activeren (hier hebben we helaas 

ervaring mee      ) en dat zouden we graag 
willen voorkomen. 
 
Aanpassingen vanwege Corona: 
Informatieavond: 
In de jaarkalender staat voor 31 augustus de 
informatieavond ingepland. We zijn aan het 
brainstormen over een alternatief. U hoort zo 
spoedig mogelijk van ons. Mocht u zelf een 
leuk idee hebben dan horen we dat natuurlijk 
ook graag! 
 
Luizencontrole: 
Omdat we nog steeds geen ouders in school 
mogen verwelkomen is het niet mogelijk de 
luizencontrole te houden. Wij vragen u als 
ouder om het zelf regelmatig te bekijken en de 
school een bericht te doen mochten er 
hoofdluizen zijn. 
 

Traktaties: 
We kregen deze week van enkele ouders de 
vraag hoe we omgaan met de traktaties. We 
hebben hier samen over nagedacht en zouden 
het fijn vinden als er voorverpakte traktaties 
gegeven worden. Dus helaas geen 
zelfgemaakte of zelfgebakken traktaties. Hoe 
jammer we dat ook vinden maar het is even 
niet anders. 
 
Jarigen: 
In de vakantie zijn een flink aantal kinderen 
jarig geweest. 
Julia, Luuk, Sofia, Thijs en Danysha; we hopen 
dat jullie een hele fijne verjaardag hebben 
gehad. 
 
Sophie Schoemaker is 16 augustus 4 jaar 
geworden. Welkom op de Voorpoort Sophie! 
 
Komende week zijn er ook 2 jarigen: 
Joey wordt 5 jaar en Bartley alweer 8! Alvast 
een hele fijne verjaardag beide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


