O.B.S. De Voorpoort
Nieuwsbrief 3
14-20 september 2019
Datum
16 september

Activiteit
Meester Jeroen afwezig

19 september

Meester Jeroen aanwezig
tot 14.30 uur
OR vergadering
Informatieavond
Groep 7/8 18.30 uur
Groep 3/4 18.30 uur
Groep 5/6 19.30 uur
Informatieavond groep 1/2
19.00 uur
Verkiezing leerlingenraad

23 september

25 september
27 september
30 september

Studiedag. Alle leerlingen
vrij.

Informatie avonden:
De informatieavonden staan in de
schoolkalender op verschillende avonden
gepland. Om organisatorische redenen is dit
helaas niet mogelijk. De informatieavonden
van groep 3 t/m 8 zijn allemaal op maandag
23 september. De informatieavond van groep
1/2 blijft op de donderdag avond staan.
Alle kinderen krijgen vandaag een brief mee
waarop u zich kunt inschrijven voor deze
avonden.
Bag2School:
Donderdagavond 10 oktober is er van 19.0020.00 uur gelegenheid om oude kleding,
lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten,
schoenen (per paar), riemen/ ceinturen en
handtassen in te leveren. Deze zakken leveren
ons als school €0,30 per kilo op. Dit
ingezamelde geld gaat naar de OR. De OR
gebruikt dit soort opbrengsten om bv nieuwe
schoolshirts aan te schaffen of om te sparen
voor een nieuw speeltoestel op het
schoolplein.
Vandaag hebben alle kinderen een zak
meegekregen die gebruikt kan worden om de
spullen in te doen. Maar natuurlijk kunnen er
ook andere (vuilnis)zakken ingeleverd worden.

Thema avonden GGD:
Dit jaar willen wij weer twee thema-avonden
voor de ouders organiseren. Dit is een
initiatief van school, opvang en GGD. De vraag
is nu waar de voorkeur van u als ouders naar
uit gaat. Omdat er veel 'nieuwe ouders' zijn
bijgekomen krijgt iedereen een briefje mee
om de voorkeur voor een thema en de
voorkeur voor de avond aan te geven. Een
thema-avond duurt ongeveer 1,5 uur (van
19.30-21.00 uur). Er zijn voor de ouders geen
kosten aan verbonden.
Juf Frederica:
Zoals u weet is juf Frederica in de
zomervakantie geopereerd. Helaas gaat het
allemaal nog niet zo voorspoedig als zij had
gehoopt. Afgelopen weekend heeft zij
opnieuw een kleine medische ingreep moeten
ondergaan. We hebben samen met alle
kinderen van de school een grote kaart naar
haar gestuurd om haar beterschap te wensen.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van haar
herstel.
Kinderpostzegels:
Woensdag 25 september is het weer zo ver.
De kinderen van groep 7/8 gaan op pad met
de kinderpostzegels. Omdat wij deze actie als
school ondersteunen mogen de leerlingen van
groep 7 en 8 al om 13.00 uur op pad.
Schoolreisje groep 3/6:
Afgelopen dinsdag zijn de groepen 3 t/m 6
naar het Spoorwegmuseum in Utrecht
geweest. De kinderen en de begeleiders
hebben een fantastische dag gehad. Er is daar
veel te zien en te doen voor de kinderen. Echt
een aanrader!
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Verjaardagen:
Aankomende week is alleen Gijs jarig. Van
harte gefeliciteerd Gijs en een hele fijne dag!

Herhaling briefjes:
Van enkele ouders hebben wij nog steeds niet
alle formulieren terug. Met name de
formulieren met de juiste adres, telefoon en
email gegevens zijn voor ons erg belangrijk.
Nationale sportweek:
In de week van 20 t/m 29 september is er een
nationale sportweek. Een aantal
sportverenigingen van Vollenhove en de 3
basisscholen hebben de handen in één
geslagen en organiseren op vrijdag 20
september een sportmiddag voor de groepen
7 en 8.
Deze middag is van 13.00-15.00 uur en speelt
zich af in en rond de Burght en op de
sportvelden.
➔ Voor deze middag zijn wij nog op zoek
naar 2 vrijwilligers die bij een
sportonderdeel willen assisteren. Wilt
u helpen dan kunt u dit doorgeven
aan juf Helma/ meester Jeroen.

