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1. Opening
Tsjaa…. Met 260 kinderen de bouwplaats bezoeken! Hoe
gaaf is dat voor de kinderen. Vandaag hebben we dat
gedaan. Ze keken hun ogen uit en dat begrijp ik, dat doe ik
zelf ook iedere keer als ik er rondloop. Ook de ouders die
mee waren gegaan deelden hun complimenten voor het
prachtige gebouw, de lichte lokalen, de grote leerpleinen.
En dan komt er ook nog eens nieuw meubilair de school in
die het bewegend leren steeds meer centraal zet. We zijn
ontzettend trots op de school die we krijgen, maar vooral
ook op de keuzes die wij als team (in samenwerking met
de leerlingenraad) maken om toekomstbestendig
onderwijs te kunnen verzorgen. Er komen zitplekken,
staanplekken, fietsplekken en wiebel krukken in de school.
Er komen concentratie cabines en loungeplekken. Dit alles om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
huidige behoeften en onze visie. We zijn eigenlijk wel een beetje jaloers op de kinderen dat ze straks zo
les mogen krijgen. Gelukkig zijn er onderdeel van!
Groet, Laurens.
2 Open podium
Vorig jaar hebben we een herstart gemaakt van het Open
Podium. Dit schooljaar hebben we het twee keer in de
jaarplanning opgenomen. De eerste keer is vrijdag 23 november.
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen meedoen aan de
voorronde in de klas. De kinderen die thuis iets hebben
voorbereid voor het open podium, mogen dan meedoen aan de voorronde in de klas op vrijdag 16
november. De komende weken kunnen kinderen dus thuis gaan oefenen als ze iets willen laten zien
waar ze trots op zijn! Het mag van alles zijn, alleen, in een groepje, dans, een truc, zang… alles mag. We
kijken uit naar alle talenten optredens van de kinderen.
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3 Schoolfruit
In de week van 12 november 2019 zullen de eerste
schoolfruit-leveringen plaats gaan vinden.
Gedurende 20 weken zal dan op dinsdag, woensdag en donderdag het
fruit/groente worden uitgedeeld. Op deze dagen hoeft u uw kind(eren)
geen fruit mee te geven.
Fruit- en groentesoorten:
Het toeleveringsbedrijf doet zijn best om zoveel mogelijk fruit- en
groentesoorten te leveren die gemakkelijk te consumeren zijn.
Incidenteel zullen er ook fruit- of groentesoorten worden geleverd die gesneden/gedeeld of bewerkt
moeten worden. Aankomende week starten we met mandarijn, appel en peer.
4 Terugblik op 1e Inloop/kijkmoment in de klas
We kijken terug op een succesvol inloop en kijkmoment. Afgelopen dinsdag zagen wij mooie gesprekken
tussen ouders en kinderen die samen het (digitale) werk bekeken. Een goede opkomst ook. Mooi om zo
met elkaar van een andere kant het onderwijs te benaderen. In het voorjaar organiseren wij nog zo’n
moment. Over twee weken zijn de facultatieve ontwikkelingsgesprekken. Daar bent u vandaag via een
losse e mail over geïnformeerd.
5 Welkom en afscheid
De afgelopen twee weken mochten wij twee nieuwe kleuters verwelkomen;
Jake in groep 1a, bij juf Corine en juf Wilma
Sofia in groep 1b, bij juf Annette
We hopen dat je snel gewend bent en wensen je veel plezier bij ons op De
Voorhof.
In groep 4a hebben we afscheid genomen van Giovanni
en Dylan. Zijn gaan beide naar De Brug.
We wensen jullie heel veel plezier op jullie nieuwe school.

6. Volleybaltoernooi
Gisteren was het schoolvolleybaltoernooi in Sportcentrum
Helsdingen.
Wat was De Voorhof goed vertegenwoordigd met wel 5 teams! We
hadden 3 teams van groep 5/6 en 2 teams van groep 7/8 goep 7/8.
Afgelopen maand waren er vanuit Servia oefenmiddagen, waar onze
leerlingen met hun coach naar toe gingen, om de sport en spelregels
goed onder de knie te krijgen. De regels voor groep 5/6 zijn een
beetje aangepast, zodat het vooral leuke wedstrijden werden.
Plezier blijft altijd nog belangrijker dan de beste zijn of winnen.
De kinderen hebben hard getraind en de coaches zijn voorbereid, we
gingen voor een leuk sportief toernooi met misschien wel een winst.
Wat hebben ze allemaal een drukke gezellig sportieve middag en
avond gehad. We zijn erg trots op de inzet van alle kinderen en
natuurlijk ook de coaches. Met een mooi resultaat van onze 3 teams
van groep 5/6 heeft De Voorhof 3 de 2de plaats behaald. Wat de
middag feestelijk afronde voor hen, zo begon groep 7/8 aan een
spannend toernooi. Met de sportief behaalde plekken, 10de plaats
voor De Voorhof 5 en de 6de plaats voor De Voorhof 4, top gedaan!

“De Voorhof, misschien wel de leukste school van Vianen”

Deze avond werd ook positief afgesloten, met veel plezier kijken we terug en hebben we zin in het
volgende toernooi.
Bedankt kinderen en coaches voor jullie sportieve inzet!
Namens de ouderraad, Laura en Susan

7. Pietengym
Op vrijdag 30 november gaan de groepen 3 t/m 8 pieten
gymmen. De leerlingen mogen deze les verkleed komen! De leerlingen gaan deze les pakjes bezorgen in
verschillende schoorstenen. Via verschillende uitdagende klim- en klauter vormen proberen leerlingen
bij de schoorstenen te komen. Tijdens deze les staat naast plezier het thema ‘grenzen verleggen’
centraal. Leerlingen gymmen voor een echt pietendiploma!
8 Reminder schoolbowlen
In nieuwsbrief 5 staat een stukje over het schoolbowlen.
Vorig jaar hadden we 4 teams (12 kinderen) van De Voorhof uit groep 7/8. Op dit moment hebben we
pas 4 inschrijvingen ontvangen, 3 kinderen uit groep 7/8 en 1 kind uit groep 5/6.
Een team bestaat uit 3 kinderen. Het zou erg leuk zijn wanneer er nog minimaal 2 kinderen uit groep 5/6
zich inschrijven, omdat anders alleen het team van groep 7/8 mee kan doen aan het toernooi.
Wanneer uw kind mee wil doen aan het bowlen, denkt u er dan aan om het inschrijfformulier op de
website in te vullen? Dit kan komende week nog, daarna moeten we de aantallen gaan doorgeven aan
de Nieuwegeinse Bowlingvereniging.
Mocht het vervoer naar de bowling in Nieuwegein een probleem voor u zijn, geeft u dat dan alstublieft
aan. Dat kunnen we oplossen.
Mede namens de ouderraad,
Hennie de Graaf
Agenda
18 nov

Laatste dag voor inschrijving schoolbowlen gr. 5 t/m8

19-23 nov

facultatieve ontwikkelingsgesprekken

23 nov

Open Podium groepen 3 t/m 8
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