
O.B.S. De Voorpoort  
Nieuwsbrief 36 
Vrij 11 juni – vrij 18 juni  2021 
 

 

Datum Activiteit 

Zo 20 juni Vaderdag 

Woe 23 juni Grote Rekendag 

Do 24 juni Studiedag. Alle leerlingen 
hebben vrij. 

Vrij 25 juni Rapport mee 

Ma 28 juni t/m 
woe 30 juni 

Kamp groep 7/8 

Do 01 juli Groep 7/8 om 10.00u op 
school 

Di 06 juli Doorschuifmoment 10.30u-
12.00u 

Woe 07  juli ’s morgens generale 
musical 
Musical groep 8 

Do 08 juli Laatste feestelijke 
schooldag 

Vrij 09 juli Alle groepen om 12.00u uit. 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

  

Deze week hebben wij op school versoepeld. 

Wat was het super om alle leerlingen weer 

samen te zien spelen! Er is ook volop gebruik 

gemaakt van de nieuwe schommel. Wat een 

prachtige aanwinst voor onze school! Dit 

hebben wij gezamenlijk weten mogelijk te 

maken.  

 

Na alle euforie ontkomen we natuurlijk niet 

aan de dagelijkse realiteit. Het einde van het 

schooljaar komt met rasse schreden 

dichterbij. We zitten in de periode van de Eind 

Cito’s, schoolreis/kamp komen eraan, de 

laatste ronde portfolio-/rapportgesprekken 

en voor alle voetballiefhebbers natuurlijk het 

EK-voetbal dat aankomend weekend van start 

gaat.  

  

Het coronabeleid zoals aan u bekend gemaakt 

in de vorige nieuwsbrieven zal blijven gelden 

tot het einde van dit schooljaar. Met de 

versoepelingen van deze week wijken wij als 

school beredeneerd af van het landelijke 

protocol, omdat we er gezamenlijk voor 

hebben gezorgd dat corona zo goed als buiten 

de deur van de Voorpoort is gebleven. Over 

eventuele coronamaatregelen in het nieuwe 

schooljaar kan ik het op het moment van 

verschijnen van deze nieuwsbrief nog niets 

melden. 

 

Ik blijf het herhalen: verlies a.u.b. uw 

waakzaamheid niet. Mocht er toch een 

coronageval op school ontstaan, zal er per 

direct weer worden terug geschakeld naar de 

situatie zoals deze vorige week nog het geval 

was: elke groep een eigen bubbel etc.  Alle 

versoepelingen worden dan per direct 

stopgezet. 

 

Samen met de leerlingen, het team, 

ouders/verzorgers gaan we voor een mooie 

afronding van dit bijzondere schooljaar! 

 

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

Code Rood 

De afgelopen maanden hebben we 2 keer 
te maken gehad met extreme 
weersomstandigheden. Om 
ervoor te zorgen dat er 
binnen de scholen duidelijk is, 
hoe er dan gehandeld dient te 
worden is en procedure 
opgesteld. De GMR heeft hiermee 
ingestemd.  
 
Daarbij is ingestemd met de volgende 
procedure:  

• Bij een voor onze regio (Noord) geldend 
weeralarm CODE ROOD blijven onze 
scholen die dag gesloten en wordt er geen 
lesgegeven. Deze sluiting geldt voor de 
hele dag. Zodra een dergelijk alarm wordt 
afgegeven door het KNMI, wordt deze 
regel van kracht.  

• Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag 
zijn wij als school verantwoordelijk voor 
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uw kind. Uw kind mag alleen naar huis (of 
met een andere volwassene mee) als u 
daarvoor toestemming hebt gegeven. 
Zolang de school niet zeker weet of uw 
kind veilig naar huis kan, blijft uw kind 
onder toezicht op school totdat dit helder 
is. Het protocol bij CODE ROOD staat 
vermeld op onze website.  

• Ouders/verzorgers worden in de 
bovenstaande situaties door de school 
hierover persoonlijk (via Social Schools, 
Whatsapp of een andere manier) zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is geïnformeerd.  
 
CODE ORANJE betekent dat er ook sprake 
kan zijn van extreem weer, maar deze 
code geeft geen aanleiding om de school 
te sluiten. Hopelijk zorgt dit voor 
voldoende duidelijkheid wanneer zich 
weer extreme weersomstandigheden voor 
doen. 
 
Tips van school 
Een deel van de wedstrijden van het EK begint 
om 21.00u ’s avonds. Hoewel we natuurlijk 
iedereen zelf laten beslissen of zijn/haar kind 
een wedstrijd uitkijkt, willen wij u wel 
adviseren om de eindtijd van zo’n wedstrijd in 
de gaten te houden. Voor veel leerlingen is om 
22.30u of later naar bed gaan 
(veel) te laat. Dit bevordert 
natuurlijk niet de motivatie 
en werkhouding de dag na 
zo’n late wedstrijd. 
 
We zien een heleboel 
kinderen op flipflops/ teenslippers lopen. Dit 
is uiteraard ook uw eigen keuze. Helaas 
hebben wij inmiddels meerdere 
struikelpartijen gehad met als gevolg fikse 
schrammen en pleisters plakken. Wellicht toch 
een idee om (sport-)schoenen aan te doen 
overdag naar school? 
 
 
 
 

Kamp/schoolreis: 
Gelukkig kunnen we door de versoepelingen 
weer het één en ander mogelijk maken. 
Groep 7/8 gaat van 28-30 juni op kamp naar 
de Eikenhof in Paasloo. 
Groep 1 t/m 6 gaat maandag 28 juni met de 
bus op schoolreisje naar Drouwenerzand. 
De kinderen worden maandag 28 juni gewoon 
om 8.15 uur op school verwacht. 
Het uitzwaai moment zal voor alle groepen 
plaatsvinden om 9.00 uur op de parkeerplaats 
bij de Burght. 
Wij hopen allemaal op een fantastische dag en 
een geweldig kamp. 
Na het uitzwaai moment is de school deze dag 
onbemand en niet bereikbaar. 
 
Jarigen: 
Aankomende week hebben we 2 feestjes te 
vieren. Dinsdag 15 juni wordt Mourya uit 
groep 6 alweer 10 jaar. Woensdag 16 juni 
wordt Muna 8 jaar. 
Alvast van harte gefeliciteerd beide en een 
hele fijne dag! 

 
 

 
  
 
 
 
 

 


