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Datum Activiteit 
20-24 
december 

Week van vervroegde 
kerstvakantie 

10 januari Eerste schooldag nieuwe 
kalenderjaar 

12 januari Leerlingen vrij ivm 
studiedag team 

24 januari Vanaf deze dag Cito 
middentoetsen 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Aan het begin van deze week had ik nog in 
mijn hoofd dat ik u vandaag zou melden “nog 
1 week en dan is het kerstvakantie”. Helaas 
werd de realiteit anders. Aankomende week is 
dus de week van de vervroegde kerstvakantie. 
 
En is het dan ook werkelijk vervroegde 
kerstvakantie voor iedereen? Dat is voor 
iedereen verschillend. Sommigen zijn in de 
mogelijkheid vervroegd op vakantie te gaan, 
terwijl anderen nog even hard moeten 
bikkelen in de drukste periode van het 
kalenderjaar. Ook het team heeft nog geen 
vakantie aankomende week. Naast de 
organisatie van de noodopvang geldt voor hen 
dat zij hun werktijd gaan gebruiken voor het 
voorbereiden van de lessen, administratie en 
organisatie van de CITO’s in januari. Deze 
CITO’s zien wij met vertrouwen tegemoet. We 
hebben afgelopen periode hard gewerkt aan 
de herijking van ons daltononderwijs. 
 
Aankomende week wordt ook weer spannend. 
Inmiddels gaan de eerste geruchten over nog 
strengere maatregelen alweer rond. Zoals u 
gewend bent, volgen wij het nieuws op de 
voet en handelen wij n.a.v. de formele 
besluiten die aangekondigd worden tijdens de 
persconferentie. Op directieniveau wordt er 
rekening mee gehouden dat we mogelijk in de 
kerstvakantie nog moeten schakelen. 
 

Tot slot wil ik u allemaal hartelijk bedanken 
voor uw medewerking in de afgelopen 
periode! We hebben er samen voor gezorgd 
dat onze school top heeft gedraaid (ondanks 2 
collega’s die corona hebben gehad) en dat 
gaan we natuurlijk in het nieuwe jaar op 
dezelfde manier blijven doen! 
 
Oh ja, ervan uitgaande dat we op maandag 10 
jan. 2022 weer van start mogen gaan… zorgt u 
ervoor dat uw kind weer gezond aanwezig is? 
 
Het team van OBS De 
Voorpoort wenst 
iedereen fijne 
kerstdagen en alvast de 
beste wensen voor het 
nieuwe jaar ! 
 
Namens het team.  
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Zelftesten voor leerlingen: 
Een aantal ouders heeft zich gemeld voor 
zelftesten. Wij hebben er 4 per kind 
meegegeven. Dan hebben ze in elk geval tot 
aan de kerstvakantie genoeg. Donderdag of 
vrijdag voor de vervroegde vakantie geven we 
er weer 2 mee aan de kinderen. Dan hebben 
jullie die in elk geval al in huis voor de 
maandag na de vakantie. 
 
Wilt u ook nog gebruik maken van de 
zelftesten voor de kinderen (dit aanbod is voor 
de leerlingen van groep 4 t/m 8) laat het dan 
even via Social Schools weten aan de 
leerkracht. 
 
Corona-update: 
Inmiddels heeft iedereen alle informatie 
rondom de vervroegde kerstvakantie gehad. 
Er zijn op het moment van het verschijnen van 
deze nieuwsbrief geen nieuwe 
ontwikkelingen. 
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Hallo Wereld: 
In de bijlage treft u een brief aan van onze 
vormingsdocenten Hallo Wereld. Het nieuwe 
thema is “Dromen en wensen”.  
 
Herijkingstraject daltononderwijs: 
Afgelopen woensdag hadden wij een 
themamiddag i.v.m. ons herijkingstraject op 
daltononderwijs. Het onderwerp was 
effectiviteit in de les, samenwerken en het nut 
van het stellen van doelen. 
 
Effectiviteit in de les houdt in dat de 
leerkracht de lessen strak organiseert, zodat 
hij/zij de kinderen zoveel mogelijk op maat 
kan bedienen. 
 
Samenwerken kun je als volgt onderscheiden: 
1. Pedagogisch samenwerken > dit betekent 
vanaf jongsafaan dat we kinderen met elkaar 
leren spelen, elkaar helpen etc. 
2. Didactisch samenwerken > dit betekent dat 
kinderen leerstof aan elkaar kunnen uitleggen. 
 

 
 
Alle groepen werken met een doelenmuur. 
Om te voorkomen dat het een muur wordt 
met alleen een papieren doel erop, kijken de 
leerkrachten ook naar het doel samen met de 
kinderen. Wat is nou precies het doel dat 
bereikt moet worden en hoe gaan we ervoor 
zorgen dat het ook daadwerkelijk wordt 
bereikt? 

Bereikbaarheid school in de kerstvakantie: 
Tijdens de kerstvakantie zijn wij beperkt 
bereikbaar. Mail wordt sporadisch gelezen. 
Alleen indien nodig wordt de mail 
beantwoord. 
 
Jarigen: 
Bij de start van het nieuwe jaar zijn er al 3 
jarigen op school. 
1 januari wordt Ranim uit groep 7 12 jaar. 
Willem uit groep 4 wordt 3 januari 7 jaar. 
En Norvan uit groep 5 wordt 10 januari alweer 
9 jaar. 
Alvast een hele fijne dag allemaal. 

 
 
 


