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Datum Activiteit 

18 september Opening week van de sport 

21-25 
september 

Meester Jeroen 
verschillende dagen 
aanwezig. 

22 september Openstelling school. Zie 
bericht hieronder. 

24 september Bureau Halt groep 7/8 

 
Leerlingenraad: 
Het is gelukt! De leerlingenraad voor dit 
schooljaar is rond. De leerlingen die er voor 
het 2e jaar inblijven zijn: Paula, Luuk, Ines en 
Lynde. 
Nieuw gekozen zijn Kim, Gijs, Jorre en 
Danysha. Welkom bij de club en heel veel 
plezier en succes dit schooljaar. 
 
Week van de sport: 
Deze vrijdagmiddag 18 september doen de 
groepen 7 en 8 mee aan de “week van de 
sport”. Op het terrein rond de Burght gaan zij 
met de eigen klas bij verschillende sporten 
langs om te ervaren wat die sport precies 
inhoudt. De middag start op 12.00 uur en zal 
duren tot net iets na 14.00 uur. De kinderen 
gaan vanuit daar direct naar huis. 
 
Vacature Medezeggenschapsraad: 
Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de 
MR. In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u 
een begeleidende brief aan waarin kort wordt 
uitgelegd wat de MR precies inhoudt. Heeft u 
daarna nog vragen; stel ze gerust. Graag zien 
we de reacties tegemoet. 
 
Openstelling school: 
Dit schooljaar gaat het allemaal net want 
anders als anders. Maar we hebben goed 
nieuws! Wij kunnen u als ouder/ verzorger 
weer (in kleine groepjes) op school 
ontvangen! Binnenkort ontvangt u dan ook 
informatie van ons over de oudergesprekken.  
 
 
 
 
 

De eerste activiteit waar we u voor uit willen 
nodigen is het bezoeken van de school. We 
hebben een flinke renovatie gehad, de school 
is opgefrist en vernieuwd. Dat laten we u 
graag zien. 

 
 
Op dinsdag 22 september bent u, wanneer u 
onze school wilt zien, meer dan welkom om 
naar de Voorpoort te komen.  
Om niet teveel drukte tegelijk in de school te 
hebben willen we gaan werken met 
tijdblokken.  
 
U komt binnen via de hoofdingang, u wordt 
rondgeleid en u verlaat de school via de 
uitgang bij de kleuters. 
 
De tijdsplanning is als volgt: 
Ouders groep 1-2: 14.30 
Ouders groep 3-4: 15.00 
Ouders groep 5-6: 15:30 
Ouders groep 7-8: 16.00 
 
Wij gaan er vanuit dat wanneer u naar school 
komt u gezond bent. Voor het betreden van 
de school zullen we u hier ook naar vragen.  
 
Wij hopen u te zien! 
 
Bureau Halt: 
Donderdag 24 september komt bureau Halt 
een voorlichting geven over jongeren en 
groepsdruk. De ouders van groep 7/8 hebben 
via hun kind hier een informatiebrief over 
ontvangen. 
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Jarigen: 
Dinsdag 22 september is Jake jarig, hij wordt 
10 jaar. Vrijdag 25 september is Bas jarig. Hij 
wordt dan alweer 7! Alvast een hele fijne dag 
allebei! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


