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Datum Activiteit 
Vrij 11 mrt. Voorpoorttheater gr. 1/2/3 
Vrij 18 mrt.  Pannenkoekendag 
Woe 23 mrt. ANWB Streetwise 
Woe 30 mrt.  Grote Rekendag 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Zo heb je vakantie en zo ben je een week 
verder. Vanaf deze week mochten we 
natuurlijk in grote mate versoepelen. Dat 
hadden wij hier natuurlijk al een beetje 
gedaan. Heel erg fijn voor onze leerlingen en 
het team! Helaas werd een enkeling werd 
toch nog geconfronteerd met corona  .  
 
Vandaag is de laatste dag van mijn 
quarantaine. Ik ga ervan uit dat ik volgende 
week weer fysiek op school aanwezig ben. 
Graag zie ik u dan!  
 
Namens het team.  
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Personele zaken: 
Juf Helma heeft een tijd geleden aangeven dat 
zij gaat stopen met haar taak als locatie-
coördinator m.i.v. het nieuwe schooljaar. 
Hierop ontstond een interne vacature in ons 
team. Inmiddels is de sollicitatieprocedure 
afgerond. We mogen u melden dat juf Judith 
m.i.v. het nieuwe schooljaar is benoemd tot 
locatiecoördinator.  
 
Juf Judith, van harte gefeliciteerd met je 
benoeming! 

 
 
 
 
 
 
 

Afscheid juf Esther: 
Afgelopen woe hebben wij afscheid genomen 
van juf Esther. Alle kinderen hebben iets 
gemaakt voor juf Esther en juf Esther heeft de 
kinderen getrakteerd. 

 
 

 
 
Portfoliogesprekken: 
Vanaf volgende week vinden de 
portfoliogesprekken plaats. Tijdens dit 
gesprek heeft uw kind een centrale rol. Uw 
kind moet dan ook aanwezig zijn bij dit 
gesprek. 
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Even voorstellen: 
Kennismaken  
Vanaf 28 februari 
2022 heb ik het 
stokje van Esther ten 
Hove overgenomen. 
Ik ga haar taak van 
intern begeleider (IB) 
invullen voor de 
Voorpoort. 
 
Iets over mijzelf 
Mijn naam is Dorien Blaauwbroek. Ben 60 
jaar, inmiddels bijna 32 jaar getrouwd en 
woonachtig in Giethoorn. Samen met mijn 
man hebben we 2 volwassen kinderen van 29 
en bijna 31 jaar. Ik houd van de natuur, lezen, 
schaatsen, wandelen en samen met mijn man 
op de tandem fietsen. Ik maak graag een 
praatje met mensen.   
 
Werk   
Vanaf december 1999 ben ik werkzaam voor 
de stichting Op Kop. Eerst als invaller, daarna 
op diverse scholen in Steenwijkerland, als 
leerkracht gewerkt. Vanaf 2006 heb ik de 
opleiding voor IB voltooid via Fontys 
Hogeschool in Tilburg.  
 
Vanaf dat moment ben ik op de Woldschool, 
de Kleine Kamp, De Samensprong en de 
Noorderschool werkzaam geweest als 
leerkracht met de taak IB. Zelf een kort poosje 
IB geweest op de Voorpoort om de 
toenmalige IB te vervangen. De laatste 7 jaar 
ben ik werkzaam op de Aremberg in Zwartsluis 
als locatiecoördinator, IB en leerkracht groep 
2.  
 
Clusterschool 
Doordat Esther een andere baan kreeg, werd 
mij gevraagd om ook op de Voorpoort de taak 
van IB te vervullen. Mijn antwoord was direct 
"ja". Het wordt voor mij weer een mooie 
uitdaging om voor zowel de Aremberg als de 
Voorpoort iets te kunnen betekenen op het 
gebied van zorg.  
 

Ik werk 4 dagen in de week, waarvan er 1 na 
de voorjaarsvakantie voor de Voorpoort is. 
Dat betekent dat ik 1 dag of misschien 2 
middagen in de week te vinden ben op de 
Voorpoort. Dit zal wisselend zijn, afgestemd 
op de bestaande agenda. Het zorgt er ook 
voor dat ik meerdere teamleden in een week 
ga zien. Uiteraard hoop ik ook zo snel mogelijk 
kinderen en ouders te leren kennen.  
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!! 
 
Mijn mailadres is:   
dorien.blaauwbroek@stichtingopkop.nl  
  
Vriendelijke groet,  
Dorien Blaauwbroek  
 
Terugblik studiedag vrij 18-02-2022: 
Onze studiedag bevatte 2 grote onderwerpen: 
-vervolg communicatietraining 
-vervolg daltontraject 
 
Tijdens het vervolg van de communicatie- 
training zijn wij als team met elkaar in gesprek 
geweest over elkaars voorkeursstijlen van 
communicatie en het zgn. valkuilgedrag dat 
erbij hoort. Valkuilgedrag zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat je elkaar niet durft aan 
te spreken, terwijl dat juist wel nodig is om 
van elkaar te leren.  
 
Tijdens het daltongedeelte zijn wij met elkaar 
in gesprek geweest over de taak. De taak is 
een hulpmiddel bij het zelfstandig werken 
tijdens het daltononderwijs.  
 
De taak heeft 3 doelen: 
-pedagogisch (bijv. de kinderen leren 
samenwerken) 
-didactisch doel (verwerken van 
leerstof) 
-organisatorisch (bijv. kinderen 
zelf bewust maken of ze willen samenwerken 
of juist alleen) 
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Voorpoorttheater groep 1/2/3: 
Volgende week vrij 11 maart vindt het 
Voorpoorttheater van groep 1/2/3 plaats. De 
ouders van groep 1/2/3 zijn van harte welkom 
om 13.30u om te komen kijken. 
 
Realiteit: 
We ontkomen helaas niet aan de realiteit van 
hetgeen zich er in Rusland/Oekraïne 
momenteel afspeelt. Onze gedachten gaan uit 
naar alle onschuldige mensen, kinderen en 
slachtoffers. Wij hopen dat het snel voorbij zal 
zijn. Ongetwijfeld 
zal er bij veel 
gezinnen thuis 
hierover worden 
gesproken. Graag 
delen wij 
onderstaande 
afbeelding 
(afkomstig van 
www.ouders.nl) 
met u. Het geeft 
een beeld over 
wat kinderen op een bepaalde leeftijd 
snappen van de oorlog en tips voor u als 
ouders/verzorgers. 
 
Jarigen: 
Donderdag 17 maart wordt Lizzy uit groep 7 
alweer 11 jaar. Alvast een fijne dag Lizzy! 

 


