
O.B.S. De Voorpoort  
Nieuwsbrief start 
Vrij 20 aug – vrij 03 sept 2021 
 

 

Datum Activiteit 
Ma 23 aug.  Start schooljaar 2021-2022 
Di  31 aug. Informatieavond 
Vr 3 sept. Brief lln.raad mee 
Ma 6 sept. Studiedag, alle lln. vrij 
Ma 13 sept. 19.00 MR vergadering 
Do 16 sept. Voorstelling gr 7/8??? 
Vr 17 sept. Start Nationale sportweek 

gr 7/8 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
  
Bijna is het zover. Ma 23-08 a.s. gaat 
schooljaar 2021-2022 van start. Wij hebben er 
veel zin om te beginnen, uw kind(eren) 
hopelijk ook! 
 
In deze nieuwsbrief hebben we een aantal 
praktische zaken voor u op een rijtje gezet.  
 
Ik wens u veel leesplezier en een prettig 
laatste weekend van de zomervakantie! 
 
Namens het team. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Eerste schooldag ma 23-08 
Bij droog weer staan alle leerkrachten buiten 
om uw kind(eren) van harte welkom te heten. 
Tevens is er dan gelegenheid om een korte 
mededeling etc. te doen bij de leerkrachten. 

 
 
 

Mocht er sprake zijn van slecht weer, kunnen 
de kinderen druppelsgewijs tussen 08.00u - 
08.15u naar binnen lopen. 

 
Coronabeleid 
Voor de vakantie bent u per brief van onze 
bestuurder geïnformeerd over de afspraken 
die vooralsnog gelden.  
  
Informatieavond di 31-08 
De informatieavond van elke groep vindt 
plaats in 2 rondes:  
 

1. 18.45u – 19.30u 
2. 19.45u – 20.30u 

 
Om deze avond coronaproof te laten 
verlopen, gelden een aantal afspraken: 
-U geeft zich op via Social Schools. Er is een 
maximum aantal plekken per ronde. 
-Ramen en deuren blijven open staan i.v.m. 
ventileren. Houd rekening met uw kleding 
deze avond. 
-Na de eerste ronde gaat iedere 
ouder/verzorger naar buiten (u kunt zich bijv. 
opgeven in ronde 1 bij groep 1-2-3 en 
vervolgens ook voor ronde 2 in groep 4-5-6 
i.v.m. broertje/zusje), zodat er in school goed 
geventileerd kan worden. 
 
Dahliafestival 
Op vrij 27-08 a.s. zal school in het teken staan 
van het Dahliafestival. De bloemen worden 
dan nl. geprikt op de kunstwerken. We hopen 
op goed weer, zodat we zoveel mogelijk 
buiten kunnen prikken! 
 
Wilt u vrij 27-08 uw kind 
oude kleren meegeven die 
vies mogen worden? De 
bloemen kunnen nl. 
afgeven op de kleding! 
 
Welkom op school 
Wij heten de volgende leerlingen van harte 
welkom op school:  
-Imran 
-Daan 
-Ilyas 
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Jarigen 
De volgende kinderen waren jarig in de 
vakantie: 
-za 31-07: Julia (11 jaar) 
-do 12-08: Thijs (8 jaar) 
-zo 15-08: Danysha (9 jaar) 
-ma 16-08: Sophie (5 jaar) 
 
Binnenkort  zijn de volgende kinderen jarig: 
-woe 25-08:  Joey (6 jaar) 
-za 28-08:  Bartley (9 jaar) 
-woe 01-09:  Julian Schoemaker (7 jaar) 
-vrij 03-09: Cheyenne E. (11 jaar) 
 

 
 
Even voorstellen 
Hallo!  
Mijn naam is Patricia van Zanten, ben 25 
jaar en woon in Hasselt. Ik houd van grapjes 
maken, knutselen en voetballen. Komend 
schooljaar zal ik drie dagen werken op de 
Voorpoort tot aan de herfstvakantie. De 
maandag en de dinsdag zal ik voor groep 

4/5/6 komen te staan en 
de vrijdag voor groep 
1/2/3. Het afgelopen 
schooljaar heb ik 
gewerkt voor 5 dagen op 
de Emmaschool in 
Steenwijk. Daarvoor een 
jaartje als 
onderwijsassistent en 
mijn leerkracht diploma 
behaald. Ik heb er super 
veel zin in! 

 

Koptelefoon 
Controleert u s.v.p. of de koptelefoon van uw 
kind(eren) het nog doet? De koptelefoon is 
per direct nodig volgende week. 
 
Fruitdagen 
Op woe, do en vrij hebben wij fruitdagen. Wij 
stellen het zeer op prijs als u uw kind(eren) 
deze dagen fruit meegeeft naar school. 
 

 
 
Gymtijden 
De gym- en zwemlessen van alle groepen 
starten in de 2e week van het schooljaar, de 
week van ma 30-08. De gym- en zwemtijden 
zijn als volgt: 
 
Dinsdag 
-groep 3/4/5:  13.30u – 14.00u zwemmen 
Let op: er wordt gezwommen tot 14.00u! Met 
douchen, afdrogen en omkleden zijn de 
kinderen rond 14.10u klaar. Om 14.10u 
kunnen de kinderen opgehaald worden bij het 
zwembad. 
 
-groep 6/7/8:  13.15u – 14.00u gymmen 
Let op: de kinderen van groep 6/7/8 gaan om 
14.00u zelfstandig naar huis. 
 
Vrijdag 
-groep 3/4/5: 09.15u – 10.00u gymmen 
-groep 6/7/8: 08.15u – 09.00u gymmen 
Let op: de kinderen van groep 6/7/8 
verzamelen zich om 08.10u bij de gymzaal. 
 
Controle gymschoenen 
Controleert u s.v.p. of de gymschoenen van 
uw kind(eren) nog de juiste maat hebben?  
 


