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Datum Activiteit 
Ma 14 – do 17 
febr. 

Adviesgesprekken gr.8 

Vr 18 febr. Studiedag. Alle leerlingen 
vrij. 

Ma 21- vr 25 
febr. 

Voorjaarsvakantie 

Di 1 mrt Voorstelling gr.1/2/3 in de 
Burght (onder voorbehoud) 

Di 1 mrt MR-vergadering 
Vrij 4 mrt. Portfolio’s mee. 
Vrij 18 mrt.  Pannenkoekendag 
Woe 23 mrt. ANWB Streetwise 
Woe 30 mrt.  Grote Rekendag 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Nog een paar dagen en dan gaan we genieten 
van de eerste vakantie van dit kalenderjaar. 
Deze periode was een relatief korte periode 
van 6 werkweken. We zijn er heel trots op dat 
alle groepen hebben doorgedraaid ondanks 
het feit dat meerdere collega’s afwezig zijn 
geweest (zie eerdere berichtgeving hierover).  
 
Na de vakantie staan een aantal leuke 
activiteiten op het programma. Onze grote 
hoop en verwachting is dat deze activiteiten 
wel door kunnen gaan. Zeker met alle 
aangekondigde versoepelingen in het 
vooruitzicht. Uiteraard houden we een slag 
om de arm  . 
 
Fijn weekend allemaal en alvast een fijne 
voorjaarsvakantie gewenst! 
 
Namens het team.  
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
 
 
 
 

Personele zaken: 
Eerder deze week heeft u bericht ontvangen 
over de nieuwe baan van juf Esther, onze 
Intern Begeleider (IB). Inmiddels kunnen wij u 
ook haar opvolger bekend maken. Vanaf 1 
maart zal juf Dorien de werkzaamheden van 
juf Esther overnemen. Juf Dorien werkt op 
momenteel op onze clusterschool De 
Aremberg. Juf Dorien is een ervaren IB. Juf 
Dorien zal, net als meester Leendert, flexibel 
op school aanwezig zijn. In een volgende 
nieuwsbrief zal zij zich nader aan u 
voorstellen. 
 
Juf Dorien, van harte welkom in het team van 
de Voorpoort! 
 
Coronabeleid: 
Zoals bij u bekend, mochten de 
adviesgesprekken van groep 8 fysiek 
plaatsvinden. Vrij snel daarop volgend zijn de 
portfoliogesprekken waarvan in eerste 
instantie is besloten deze via de 
videoverbinding te laten plaatsvinden.  
 
Afgelopen di 08-02 jl. is het in het 
directieoverleg gesproken over de 
aankomende gesprekken. Er is besloten dat 
deze gesprekken toch fysiek op school mogen 
plaatsvinden met inachtneming van de 
bekende regels als de 1,5m etc. Indien u het 
niet prettig vindt, kunt u ervoor kiezen om de 
gesprekken alsnog online te doen. Dit kunt u 
via Social Schools kenbaar maken bij de 
leerkracht van uw kind. 
 
Aankomende di 15-02 staat wederom een 
persconferentie gepland. Op basis van deze 
persconferentie wordt het coronabeleid 
mogelijk aangepast na de voorjaarsvakantie. 
Hierover later meer informatie.  
 
Let op: We hebben deze week natuurlijk al 
een kleine aanpassing gedaan. Deze blijft 
uiteraard gelden. Ook na de vakantie  .  
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CO2-meters: 
Op dit moment is het in 
het nieuws dat de nieuwe 
minister van onderwijs, 
Dennis Wiersma, wil dat 
in elk klaslokaal een CO2-
meter komt te hangen. Dat juichen we 
natuurlijk van harte toe, maar wist u dat elk 
klaslokaal en werkruimte op onze school dit al 
sinds de interne verbouwing heeft?  
 
Studiedag: 
Vrij 18-02 hebben wij studiedag. Denkt u 
eraan dat de kinderen deze dag vrij zijn? De 
studiedag staat in het teken van ons 
herijkingstraject daltononderwijs en het 
vervolg van onze communicatietraining n.a.v. 
de studie2daagse van nov. 2021. 
 
Open les ochtend: 
Woensdag 16 februari staat er weer een open 
les ochtend in de agenda. Helaas kan die nog 
steeds niet doorgaan om de welbekende 
reden. 
 
Olympische Winterspelen: 
Sjors Sportief organiseert de Olympische 
Winterspelen in Vollenhove. 
Wanneer:  Vrijdag 25 februari  
Tijd:   -4 t/m 6 jaar   

10:00u – 12:00u  
-7 t/m 12 jaar  
13:00u –15.00u 

Locatie:  Burght Vollenhove  
Een sportieve prijs voor alle deelnemers!  
Opgeven: sjorssportief.nl 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheid school in de 
voorjaarsvakantie: 
Wij zijn in de voorjaarsvakantie beperkt 
bereikbaar. Mail wordt sporadisch gelezen en 
alleen indien noodzakelijk beantwoord. 

Voorpoorttheater groep 1/2/3: 
Op vrij 11 mrt. is er Voorpoorttheater voor 
groep 1/2/3 gepland. We mogen u nog niet 
fysiek ontvangen. Juf Judith gaat met de 
kinderen wel iets organiseren en neemt korte 
filmpjes op om er één geheel van te maken. 
Deze lange film wordt met u gedeeld via een 
verborgen link op YouTube, zodat u toch van 
de voorstelling kunt genieten. Uiteraard 
houden we rekening met de AVG. 
 
Welkom: 
Woensdag 16 februari wordt Samri 4 jaar en 
gaat beginnen bij ons op school. Van harte 
welkom Samri en heel veel plezier op de 
Voorpoort. 

 
 
Jarigen: 
Zaterdag 13 februari is Klara uit groep 1 jarig. 
Zij wordt dan 5 jaar. Na de voorjaarsvakantie, 
op maandag 28 februari, wordt Jorre uit groep 
6 10 jaar. Alvast een hele fijne verjaardag! 
 
 

 


