O.B.S. De Voorpoort
Nieuwsbrief 8
19 oktober- 1 november 2019
Datum
28 oktober
30 oktober
31 oktober
5 november
6 november
7 november

8 november
13 november

Activiteit
Meester Jeroen afwezig
OR vergadering
Meester Jeroen van 9.00
tot 13.00 uur aanwezig
Meester Jeroen tot 10.45
uur aanwezig
Incidentele
oudergesprekken
Open lesochtend
Incidentele
oudergesprekken.
Groep 3/4 bibliotheek
Kids survivalrun
Studiedag, alle leerlingen
vrij

Bag2school:
De zakken zijn opgehaald. De medewerker die
dat kwam doen zei meteen: ”Wat hebben
jullie veel dit jaar!” Dat hadden wij ook al
gezien en willen dan ook iedereen bedanken
voor het inbrengen van de zakken.
In totaal was het 606 kilo. Daarvoor
ontvangen we €181,80.

Kanjertraining:
Donderdag en vrijdag na de herfstvakantie
gaan juf Mireille, juf Silvia en juf Anne de 2daagse volgen bij het Kanjerinstituut in
Almere. Voor deze dagen zijn er invallers
geregeld voor de groepen.
75 jaar vrijheid:
2020 staat in het teken 75 jaar vrijheid. In het
kader daarvan gaan we met de kinderen van
groep 7 en 8 op donderdag 31 oktober a.s
Freedom Flame tulpenbollen planten bij het
monument in Park Oldruitenborgh.

Personele inzet:
Even een update wat betreft juf Frederica. Ze
gaat met kleine stapjes vooruit. Het gaat nog
niet lukken om na de herfstvakantie
voorzichtig te starten. We hebben meester
Kevin bereid gevonden te blijven zolang het
nodig is. Juf Frederica wordt gemist door de
collega’s maar ook zeker door de kinderen. Er
worden regelmatig tekeningen verzameld en
naar haar toegebracht of een kaartje
geschreven als 1 van de collega’s bij haar op
bezoek gaat.
Na de herfstvakantie pakt juf Silvia wel weer al
haar werkzaamheden op. Dit betekent dat
meester Kevin op maandag en dinsdag niet
meer in groep 7/8 is. Het gaat er als volgt
uitzien:
Groep 5/6:
Ma-di meester Kevin
wo-vr juf Mireille
Groep 7/8:
Ma-di juf Silvia
Wo-vr juf Anne
Onderwijsstaking:
Woensdag 6 november is uitgeroepen tot een
landelijke stakingsdag voor het onderwijs. Wij
als team staan zeker achter de doelstellingen
van de staking. Maar toch hebben wij er voor
gekozen deze dag er voor de kinderen te zijn.
Er is dus gewoon school die dag.
Kids survivalrun:
Vrijdagmiddag 8 november is de kids
survivalrun voor groep 5/6. Hiervoor zijn wij
nog ouderhulp nodig. U kunt zich melden bij
juf Mireille.
Verjaardagen:
In de week na de herfstvakantie hebben we 1
jarige op school; Anouk uit groep 5 wordt dan
een jaartje ouder!

