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1. Opening
Vandaag is het de dag van de leraar. Deze dag wordt jaarlijks gevierd in
zo'n 88 landen wereldwijd. Op deze dag wordt
de waardering van leerkrachten benadrukt en is
er aandacht voor het onderwijs als belangrijke
factor in onze maatschappij. Ook op De Voorhof
zijn de leerkrachten in het zonnetje gezet en dat
is goed! De leerkracht doet er toe, ze werken
enorm hard en dat zie ik ze dag in, dag uit doen.
25 uur in de week zit uw kind bij ons op school.
We voelen ons verantwoordelijk om ze een
goede, fijne en leerzame tijd te geven. Via deze
weg wil ik de ouderraad bedanken voor de
attenties. Ook individuele ouders die iets hebben gedaan
voor de leerkrachten, bedankt! Het team heeft vandaag
(en aanstaande maandag) een massage aangeboden
gekregen. Veroniek, Marlies en Monique (alvast) enorm
bedankt, jullie waren goud waard en het is enorm
gewaardeerd.
2. Welkom
De afgelopen twee
weken mochten we 4
nieuwe kleuters verwelkomen;
Merel in groep 1a, bij juf Corine en juf Wilma
Guus, Riley en Thirza in groep 1b, bij juf Annette
We wensen jullie veel plezier bij ons op De Voorhof en hopen dat je
snel gewend bent.
3. Gegevens up-to-date?
Zoals u weet registreren wij de verschillende telefoonnummers en
e-mailadressen in ons leerlingenadministratiesysteem. De afgelopen weken is gebleken dat er
wijzigingen in telefoonnummers of emailadressen waren, zonder dat ik daarvan op de hoogte was.
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Ik wil u dan ook vragen om wijzigingen direct aan school door te geven via infovoorhof@fluenta.nl zodat
ik dit kan aanpassen in onze administratie. De betreffende leerkracht(en) worden dan meteen
geïnformeerd. Alleen op deze manier kunnen wij u snel bereiken wanneer er iets met uw kind aan de
hand mocht zijn.
Hennie de Graaf
administratie

4. De Gouden Weken
Dit jaar zijn we voor het eerst gestart met De Gouden Weken. We hebben ingezet op kennismaking en
positieve groepsvorming. Dit alles door middel van allerlei energizers en activiteiten. De leerkrachten en
leerlingen zijn erg enthousiast over de energizers en werkvormen die veelvuldig aan bod zijn geweest.
Na deze Gouden Weken blijft de aandacht voor de positieve groepsvorming.
5. Nieuwe collega’s
Wellicht heeft u de afgelopen periode een collega in de school zien rondlopen waar u nog geen beeld bij
heeft! Alle collega’s stellen zich ieder jaar voor op onze website. Als u hier klikt, kunt u zien wie er
momenteel op onze school werken en wat ze bij ons op school doen (meester Jon volgt nog).
Wist u bijvoorbeeld dat…………..
...er momenteel drie onderwijsassistenten op onze school werken: juf Geja, Fleur en Karin?
...juf Wietske (groep 6) en Anne (gymjuf op maandag én groep 8) ons team ook versterkt hebben?
...meester Jon onze Engelse lessen verzorgt in de midden/bovenbouw en dat we hier erg blij mee zijn?

6. Jaarplan De Voorhof 2018/2019
Met trots deel ik met u het jaarplan 2018/2019 van onze school.
In het jaarplan beschrijven wij met welke zaken we aan de slag
gaan, wat we prioriteit geven en waar we scholing voor volgen.
Het jaarplan is opgedeeld in vier hoofdthema’s, die tevens de
hoofdthema’s van onze stichting Fluenta zijn en in hun
koersplan staan.  Klik hier om te lezen waar we dit schooljaar
aan werken. De meeste punten zullen u bekend voorkomen. Die
zijn al eens verteld in een voorgaande nieuwsbrief. Wanneer u
behoefte heeft om hierop te reageren, laat het ons dan weten.
u mag als reply op deze mail/nieuwsbrief uw reactie achterlaten.
6. Vanuit de OR: Schoolvolleybal
Het schoolvolleybal toernooi vindt dit schooljaar plaats op donderdag 8
november. Het toernooi wordt georganiseerd voor leerlingen van de groepen 5
t/m 8 en vindt plaats in sporthal Helsdingen. De groepen 5 en 6 spelen van
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16.30 tot 18.00 uur en de groepen 7 en 8 spelen van 18.30 – 20.00 uur, het toernooi is dit jaar dus
zonder eten. De leerlingen die meedoen zullen op dinsdag 6 november een school shirt en broekje in de
klas ontvangen. Vul vandaag nog het inschrijfformulier in op www.voorhofvianen.nl/sport. Opgeven
kan t/m maandag 15 oktober. Teams bestaan uit minimaal 4 kinderen, voorkeur is 6 kinderen. Er wordt
door Servia voor de kinderen die deelnemen een instuif training georganiseerd op de volgende dagen;
-

Groep 5 en 6 op 23 oktober van 15.00 – 16.30 uur
Groep 7 en 8 op 30 oktober van 15.00 – 16.30 uur

Ieder team heeft een coach nodig, want zonder coach kan een team niet ingeschreven worden.
De teamindelingen zullen rond 19 oktober via de mail bekend worden gemaakt.
Met sportieve groet, de Ouderraad (orvoorhof@fluenta.nl)
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