
O.B.S. De Voorpoort  
Nieuwsbrief 33 
29 mei – 5 juni 2020 
 

 

Datum Activiteit 

1 juni 2e Pinksterdag 

2 juni 
19.00-20.00 

Bag2school 

4 en 5 juni ’s morgens de 
schoolfotograaf 

12 juni Studiedag team.  
De kinderen zijn vrij. 

 
Openen school 
Op dit moment komen er veel vragen binnen 
over hoe het er uit gaat zien op school vanaf 8 
juni. Helaas kunnen we daar nog geen 
concreet antwoord op geven. Gisteravond is 
er een nieuw protocol aangeleverd voor het 
basisonderwijs. De gemeente 
Zwartewaterland en de schoolbesturen zullen 
zo het lijkt vandaag vanuit de adviezen in het 
protocol nieuwe regels opstellen. Naar alle 
verwachting ontvangt u dinsdag 2 juni of 
woensdag 3juni een nieuwsbrief over hoe wij 
het onderwijs vanaf maandag 8 juni gaan 
aanbieden en welke regels en afspraken dan 
gaan gelden. 
 
Schoolfotograaf: 
Op de kalender staat voor woensdag 3 juni de 
schoolfotograaf. Aangezien wij op woensdag 
niet naar school gaan, hebben we samen met 
de fotograaf naar een andere oplossing 
gekeken. 
* Donderdagochtend 4 juni komen de 
kinderen van groep 1-3-5 en 7 op de foto 
* Vrijdagochtend 5 juni komen de kinderen 
van groep 2-4-6 en 8 op de foto.  
* Afscheidsfoto groep 8 donderdag 4 juni om 
11. 00 uur 
* Er worden foto’s van kleine groepjes 
kinderen gemaakt. De fotograaf maakt hiervan 
een groepsfoto. 
* Broertjes en zusjes die op dezelfde dag op 
school zijn komen samen op de foto. 
* Broertjes en zusjes die niet tegelijkertijd op 
school zijn; daarmee nemen de leerkrachten 
contact op met de ouders om een afspraak te 
maken. 
* Broertjes en zusjes die NIET op school zitten 
kunnen dit jaar helaas niet op de foto. Dat kan 
nu even niet ivm te veel personenverkeer en 

het beleid geen ouders in de school. Volgend 
jaar een nieuwe kans. 
* Om de foto er sprankelend uit te laten zien 
vragen we de kinderen heldere kleren aan te 
trekken. Dus bv lichtblauw ipv donkerblauw. 
  
Bag2school: *herinnering* 
Op woensdag 3 juni 2020 doen wij weer mee 
aan de Bag2School actie! Dit houdt in dat er 
die dag weer ingezamelde kleding/textiel 
opgehaald wordt op onze school. Per kilo 
krijgen wij een bedrag. In oktober hebben we 
hier maar liefst €181,80 mee opgehaald! Met 
het bedrag dat wij dit jaar ophalen, willen we 
de leerlingen ondersteunen met het geld 
inzamelen voor een nestschommel. Dit idee 
komt vanuit de leerlingenraad bij ons op 
school. 
 
Heb je thuis kleding, schoenen, lakens, riemen 
etc. liggen die niet kapot zijn, maar toch weg 
kunnen? Breng ze dan op schooldagen (onder 
schooltijd) in een afgesloten zak naar de 
Voorpoort. Ze mogen onder de overkapping 
bij de voordeur gezet worden.  
Op dinsdagavond 2 juni is de school geopend 
tussen 19.00u en 20.00u en kunnen er zakken 

gebracht worden.  
 
Meer informatie over de actie kan je vinden 
op: www.bag2school.nl  
 

 
 
 
 
 
CITO 
Elk jaar nemen wij twee keer cito-toetsen af 
op school. Deze bespreken we ook altijd met u 
als ouders. De afgelopen tijd is het onderwijs 

http://www.bag2school.nl/
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anders verlopen. We hebben gewerkt met 
afstandsleren. Wij hebben besloten om wel 
cito-toetsen af te nemen, ook al is de tijd tot 
de zomer nog kort. Vanaf 2 juni zullen in de 
groepen 3 tot en met 8 de cito-toetsen 
afgenomen worden voor begrijpend lezen, 
rekenen, DMT en Avi. De cito-toetsen zullen 
wij alleen intern gebruiken en niet bespreken 
met de ouders. Wij zien momenteel over het 
algemeen dat de kinderen goed op niveau 
zitten waar ze horen te zijn. De analyse van de 
cito-toetsen zal pas kort voor de vakantie klaar 
zijn, ze zullen daarmee de basis worden voor 
het onderwijsaanbod- en instructie voor de 
leerkracht in het nieuwe schooljaar. 
 
Rapport: 
Er zal voor de zomervakantie niet een echt 
rapport mee naar huis gaan. We hebben een 
formulier ontwikkeld die thuis op de computer 
ingevuld gaat worden door kinderen en 
ouders. De juf of meester schrijft er dan ook 
nog een stukje bij. Zo maken we samen een 
aandenken aan deze bijzondere periode die 
we op deze manier niet snel zullen vergeten. 
 
Oudergesprekken: 
Aan het eind van het schooljaar zullen geen 
fysieke oudergesprekken plaats vinden. 
We hebben besloten dat van 22-26 juni er een 
telefonisch oudergesprek zal zijn. Tegen die 
tijd kunt u zich weer via Social Schools 
aanmelden wanneer u wilt dat de school u 
belt. 
 
Verjaardagen: 
Vorige week was Chiara uit groep 3 jarig. Als 
nog van harte gefeliciteerd! 
Maandag 1 juni is Shervan jarig en dinsdag 2 
juni is Adham jarig. Een hele fijne dag allebei! 
 

 
 


