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Datum Activiteit 

12 juni Studiedag team.  
De kinderen zijn vrij 

22 juni Rapporten/portfolio mee 

22-26 juni Telefonische 
oudergesprekken 

2 juli Laatste feestelijke 
schooldag 

 
Openen school 
Maandag was dan eindelijk de dag dat 
iedereen weer naar school mocht. Alles is 
soepel verlopen. We houden ons zo goed 
mogelijk aan de afspraken. De pauzes worden 
nog steeds gescheiden gehouden. Waar de 
één dat jammer vindt, zien wij ook wel iets 
gebeuren in de groepsvorming. Groep 7/8 bv 
die met z’n allen overlopertje spelen, groep 
5/6 die samen verstoppertje spelen en groep 
3/ 4 die op het kleuterplein weer even heerlijk 
op de fietsjes kunnen (en er achter komen dat 
ze zijn gegroeid en het niet meer past) of 
lekker in de zandbak kunnen spelen. 
We maken ons op voor de laatste 3 weken! 
  
Bag2school:  
In de vorige nieuwsbriefstond al het totaal 
gewicht wat is opgehaald. Op Facebook heeft 
al een berichtje gestaan met de 
totaalopbrengst, maar dat is €261,60. 
Nogmaals allemaal hartelijk bedankt! 
 
Rapport: 
Maandag 22 juni gaan de rapporten en 
portfolio’s mee naar huis. 
Van enkele leerlingen hebben we het rapport 
nog niet op school. Zou dat zo spoedig 
mogelijk kunnen? 
Ook is er een mail of bericht via Google 
Classroom uitgegaan om als ouder en kind 
samen het rapport in te vullen. Helaas is de 
respons nog niet overweldigend. Zou u dit 
voor maandag 15 juni willen retourneren? 
 
Oudergesprekken: 
Maandag 15 juni komt op Social Schools de 
inschrijving voor de oudergesprekken open te 
staan. U wordt dan in de week van 22-26 juni 
overdag door ons gebeld. 

Afscheid: 
Afscheid Voorpoort 
Wat jammer, na een jaar met veel plezier bij 
jullie op school gewerkt te hebben, ga ik nu 
weer terug naar OBS Aremberg. 
Helaas krimpt de school en kunnen niet alle 
leerkrachten blijven. 
Ik heb een fijn jaar gehad, dankzij de 
betrokkenheid van ouders, leerlingen en 
leerkrachten. Ik blijf de school wel volgen, 
omdat ik het team begeleid met Engels en 
OBS Aremberg in hetzelfde cluster zit. De 
collega's zal ik dus nog af en toe zien. 
Ik wil iedereen hartelijk danken voor de fijne 
samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet; 
Silvia van der Meer 
-------------------------------------------------------------- 
Lieve kinderen en ouders,  
Nog een paar weken en dan ga ik afscheid 
nemen van de Voorpoort. Ik vind het wel 
jammer dat ik na één schooljaar de school ga 
verlaten. 
Ik heb het super naar mijn zin gehad! Wat een 
warme en gezellige school is de Voorpoort! 
Ik wil jullie allemaal veel gezondheid en 
wijsheid toe wensen. 
En wie weet tot ziens. 
  
Groetjes, 
Juf Daniëlle 
Groep 1/2 
 
Verjaardagen: 
Zondag de 14e is Floris jarig, hij wordt 12 jaar. 
Maandag de 15e wordt Mourya 9 jaar en 
dinsdag 16 juni wordt Muna 7 jaar. De 

nachtjes worden geteld       

 


