
O.B.S. De Voorpoort  
Nieuwsbrief 31 
15-22 mei 2020 
 

 

Datum Activiteit 

21/22 mei Hemelvaartweekend 

1 juni 2e Pinksterdag 

2 juni 
19.00-20.00 

Bag2school 

 
Start na de meivakantie 
Het was soms wel even wennen, weer naar 
school, volop leren en een half gevulde klas. 
De meesters en juffen vonden het wel fijn om 
de kinderen deze week weer te verwelkomen. 
En zoals u ook van ons had gehoord, we 
hebben echt veel voorzorgsmaatregelen 
getroffen. En wat wij als team erg waarderen 
dat zeker benoemd mag worden: de manier 
waarop u omgaat met deze situatie. Wij zijn 
heel blij om te zien hoe soepel het halen en 
brengen gaat, hoe de communicatie verloopt, 
etc. 
  
Hemelvaart 
Volgende week is het op donderdag 
Hemelvaart. Dat houdt in dat de school op 
donderdag en vrijdag gesloten is. De kinderen 
komen volgende week alleen maandag, of 
dinsdag naar school. Dit is m.u.v. kinderen 
voor noodopvang (onder andere kinderen van 
ouders met vitale beroepen). Dan is woensdag 
ook mogelijk.  
  
Bag2school: 
Op woensdag 3 juni 2020 doen wij weer mee 
aan de Bag2School actie! Dit houdt in dat er 
die dag weer ingezamelde kleding/textiel 
opgehaald wordt op onze school. Per kilo 
krijgen wij een bedrag. In oktober hebben we 
hier maar liefst €181,80 mee opgehaald! Met 
het bedrag dat wij dit jaar ophalen, willen we 
de leerlingen ondersteunen met het geld 
inzamelen voor een nestschommel. Dit idee 
komt vanuit de leerlingenraad bij ons op 
school. 
 
Heb je thuis kleding, schoenen, lakens, riemen 
etc. liggen die niet kapot zijn, maar toch weg 
kunnen? Breng ze dan op schooldagen (onder 
schooltijd) in een afgesloten zak naar de 
Voorpoort. Ze mogen onder de overkapping 
bij de voordeur gezet worden.  

Op dinsdagavond 2 juni is de school geopend 
tussen 19.00u en 20.00u en kunnen er zakken 

gebracht worden.  
 
Meer informatie over de actie kan je vinden 
op: www.bag2school.nl  
 

 
 
 
Formatie: 
We werken inmiddels naar de zomervakantie 
toe. Zoals u van ons gewend bent ontvangt u 
bij deze ook informatie over de inzet van de 
personeelsleden en de samenstellingen van de 
groepen. Om het één en ander duidelijk te 
verwoorden ontvangt u daarover een speciale 
brief als bijlage. Gezien de omstandigheden 
lukt het ons niet om een informatie avond te 
organiseren. Het verzoek is dan ook om bij 
vragen/ onduidelijkheden telefonisch contact 
op te nemen. 
 
Verjaardagen: 
Volgende week op Hemelvaartsdag is Fatma 
jarig. Zij wordt dan 6 jaar. Alvast van harte 
gefeliciteerd! 

 
 
 

http://www.bag2school.nl/

