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Datum Activiteit 

Do 25-11 Studie2daagse. Alle 
leerlingen vrij. 

Vrij 26-11 Studie2daagse. Alle 
leerlingen vrij. 

Vrij 03-12 Sinterklaasfeest 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Het was een bijzondere week deze week. Na 

de persconferentie van vrij jl. stonden alle 

“coronaseinen” weer aan. Gelukkig hebben 

we inmiddels aardig wat ervaring opgedaan 

met de organisatie van activiteiten in 

coronatijd.  

 

U zult begrijpen dat wij de komende periode 

waarschijnlijk steeds vaker moeten 

anticiperen op het overheidsbeleid van dat 

moment. Verderop in deze nieuwsbrief staan 

de huidige afspraken voor u op een rijtje. 

 

Fijn weekend allemaal! 

 

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

Herijkingstraject Dalton: 

We zijn volop bezig met het toepassen van de 

afspraken zoals deze zijn vermeld in de vorige 

nieuwsbrief. De leerlingen weten inmiddels 

steeds beter wat de bedoeling is van de 

diverse werkplekken in de hal! 

 

Bag2school: 

Heel erg bedankt voor het inzamelen van de 

kleding. We hebben een bedrag van € 211,20 

opgehaald met de Bag2school actie van di 09-

11 jl. Hiervoor worden gezelschapsspelletjes 

gekocht die geschikt zijn voor alle leeftijden. 

 
 

Corona-afspraken: 

1. Kom alleen school binnen als dat echt nodig 

is, zodat het aantal interne ontmoetingen tot 

een minimum beperkt blijft. 

 

2. Waar mogelijk doen we afspraken met 

ouders via videobellen. Een afspraak kan ook 

nog altijd op school plaatsvinden met in 

achtneming van alle maatregelen als 

ventileren, 1.5m etc. Dit wordt door de 

leerkracht bepaald. 

 

3. Per schoolactiviteit bekijken we wat er 

mogelijk is.  

 

4. Alle klassen hebben ramen open staan voor 

de ventilatie. In deze periode kan het dus 

voorkomen dat het een stuk kouder in de klas 

is. Derhalve het verzoek om uw kind een 

warme trui aan te doen of zich hierop te 

kleden. 

 

Studie2daagse: 

Onze studie2daagse van aankomende week 

gaat door. We gaan samen met onze 

clusterschool De Aremberg aan de slag met 

een communicatietraining. We maken hierbij 

gebruik van het Process Communication 

Model (PCM). De basisgedachte van PCM is 

communicatie met elkaar vanuit een positieve 

grondgedachte. Voor meer info klik op: 

Process Communication Nederland  

 

 

 

 

https://processcommunication.nl/
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Sinttoneel: 

Nu er oplopende besmettingen zijn en nieuwe 

Corona maatregelen zijn ingevoerd lijkt het 

ons en het bestuur onverstandig met 

meerdere scholen in de Meenthe te zitten 

voor het Sinterklaastoneel of de 

Sinterklaasfilm. Het Sinterklaastoneel wordt 

opgenomen en de leerkrachten krijgen een 

link om die met de klas terug te kijken. 

 

Sinterklaasfeest 3 december: 

Lieve allemaal, groot en klein, 
Wat fijn om weer in het land te zijn! 
Wij willen jullie graag ontmoeten 
En persoonlijk begroeten. 
Helaas moeten we weer rekening houden met 
afstand, 
Daarom schud ik u graag volgend jaar weer de 
hand.  
Om de aantocht op OBS de Voorpoort niet te 
missen,  
willen we even uw geheugen opfrissen.  
Vorig jaar waren we "live" via Facebook.  
Ook dit jaar was dit weer het verzoek. 
Volg daarom op vrijdag 3 december, 
De aankomst live. Het wordt weer een 
moment "to remember"!  
Kijk je ook mee? Dat vinden we fijn!  
Het zal vast weer heel gezellig zijn! 
 
Groetjes juf Aniek & juf Sanne 
 

Sinterklaas in Vollenhove: 

Lieve kinderen van Vollenhove,  
 
Zaterdag 20 november is het zover Sinterklaas 
in Vollenhove. Samen met de Vollenhoofsche 
Fanfare zal ik samen met de pieten een 
rondgang doen door Vollenhove. Vanwege de 
corona mag ik de route helaas niet bekend 
maken,  maar de rondgang zal rond de Burght, 
nieuwbouw, centrum plaatsvinden. 
 
Iedereen is welkom om mij en de pieten te 
ontvangen en te zwaaien vanaf de straten. 
De pieten zullen een kleinigheidje met 
pepernoten uitdelen. 
 

Helaas gaan de activiteiten in de Burght NIET 
door. 
 
Denk aan 1,5 meter afstand en mondkapjes 
waar nodig. 
 
Hopelijk zien wij jullie a.s. zaterdag in 
Vollenhove. 
 
Groetjes van Sinterklaas 
 

 
 

 

Jarigen: 

Nou ja! Er is gewoon niemand jarig de 

komende 2 weken! 

 

 


