Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,
De herfstvakantie is voorbij en met plezier starten we weer
een nieuwe periode in dit schooljaar. Komend weekend gaat
de wintertijd in, de dagen worden korter en dat betekent dat
we langzaam aan al weer toe gaan naar de gezellige decembermaand. Maar natuurlijk is daar eerst nog de maand november met o.a. het nationaal schoolontbijt, de oudergesprekken en de podiumviering van groep 3-4.
Met vriendelijke groet,
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Jarigen in november

Week van 6 november

01-11

Senne van Gulick, groep 5

02-11

Dean Willems, groep 3

07-11

Jibbe Koopman, groep 2

MR-vergadering

07-11

Celine Scherpenzeel, groep 4

8 november

14-11

Lynn Koekkoek, groep 8

Nationaal Schoolontbijt

14-11

Steven van der Veer, groep 8

18-11

Julia Hartgers, groep 4

18 november

22-11

Bram Hartgers, groep 2

Landelijke intocht Sinterklaas

23-11

Lucas Hulst, groep 3

29 november

28-11

Sharona Koopman, groep 8

30-11

Lieke Huisman, groep 2

Sinterklaas op school

30-11

Nora Koetsier, groep 6

Nieuwsbrief

30-11

Thobias Vrijaldenhoven, groep 6

5 december

Oudergesprekken
7 november

11 november
Sint Maarten

Podiumviering groep 3-4
1 december

Sinterklaas

Wij wensen alle jarigen een hele fijne verjaardag toe.
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Welkom aan ….
Maren Spijker, Coen van den Brink en Elize van Veldhuizen
worden binnenkort 4 jaar en starten in groep 1. Alvast van
van harte gefeliciteerd!
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en leerzame tijd toe
bij ons op school.
Oudergesprekken
In de week van 6 november zullen
de 10-minutengesprekken plaatsvinden.
Indien u ergens in deze week verhinderd mocht zijn, dan vernemen wij
dat graag zo spoedig mogelijk van u.
Hier proberen wij dan zo veel mogelijk rekening mee te houden bij de
planning. Verhinderingen kunnen
worden doorgegeven aan de leerkracht van uw zoon/dochter
d.m.v. het sturen van een mail.
Woensdag 1 november gaan de uitnodigingen met de kinderen mee.
Sinterklaas
Op zaterdag 18 november vindt de landelijke intocht van Sinterklaas plaats. Voor de Sint en zijn Pieten breekt er straks
weer een hele drukke periode aan, maar gelukkig hebben we
vernomen dat ze onze school ook weer met een bezoek zullen
vereren.
Vrijdag 1 december komt de Sint naar onze school.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan lootjes trekken.

Podiumviering groep 3-4
Op woensdag 29 november is het voor
groep 3-4 de dag van de podiumviering.
Wij nodigen alle ouders/verzorgers, opa’s en oma’s van de
kinderen van groep 3-4 van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Aanvang: 11.30 uur.
Wij hopen dat u allemaal komt kijken naar een spetterend
optreden!
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Wintertijd:
Komend weekend gaat de
wintertijd weer in.

Nationaal Schoolontbijt woensdag 8 november
Ontbijten op school, welk kind wil dit nou
niet? Spannend, gezellig en vooral lekker! Ook dit jaar doen wij weer mee aan
het Nationaal Schoolontbijt. Dit gaat
plaatsvinden op woensdag 8 november.
Op die dag mag u voor één keer uw kind
(eren) zonder ontbijt naar school sturen.

Nieuw (mail)adres?
Geef het door via:

Praktische informatie:
Wij willen u vragen om op de dag van het
schoolontbijt voor de kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 een bord (bij voorkeur
plastic), beker en bestek mee te geven.
Indien nodig voorzien van naam.

Project wereldoriëntatie “Zuinig op de natuur”
Van maandag 30 oktober tot en met 17 november zullen we
als school weer bezig zijn om een project te draaien aangaande de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Het thema voor deze keer is
‘Zuinig op de natuur’. Centraal bij het project staat dat leerlingen een onderzoekende houding aanleren. Een kind doorloopt (samen met de leerkracht in de onderbouw of al meer
zelfstandig in de bovenbouw) de fasen van onderzoekend
leren om meer te weten te komen over hoe mooi de natuur
is en dat we zuinig op onze natuur moeten zijn. Globaal
doorlopen leerlingen bij onderzoekend leren de volgende fasen:

1. Introductie:
Introductie of confrontatie met een probleem, verschijnsel of
object/organisme dat nieuw is , maar aansluit bij de wereld
van kinderen.
2. Verkennen:
Het verschijnsel of probleem wordt zo breed mogelijk
verkend en er wordt een onderzoeksvraag opgesteld.
(bijvoorbeeld: Wat kunnen we op school doen om zuiniger te
zijn op onze natuur?)
3. Opzetten onderzoek:
De onderzoekbare vragen worden omgezet naar een uitvoerbaar experiment. Er wordt een plannetje gemaakt over wat
er in het experiment bekeken of gemeten gaat worden, welke materialen en meetinstrumenten ervoor nodig zijn, en
wie wat wanneer doet.
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Administratie
@kbsdepoort.nl

Nieuw op onze website
www.kbsdepoort.nl

Nieuws uit alle groepen
Neem regelmatig een
kijkje op onze website
voor o.a. het laatste
nieuws uit de groepen

Volg ons ook via twitter:
@kbsDePoort

4. Uitvoeren onderzoek:
Het experiment wordt uitgevoerd zoals van tevoren was
bedacht.
5. Concluderen:
Op basis van de resultaten trekken de leerlingen conclusies,
die leiden tot oplossingen en misschien tot vervolgvragen,
waana opnieuw de stappen 1 tot en met 4 worden
uitgevoerd.
6. Presenteren:
Verslag maken, presenteren, demonstreren, uitleggen, portfolio aanleggen, werk van anderen beoordelen.
7. Verdiepen/verbreden:
Reflecteren, discussiëren, vergelijken, koppelen aan andere
onderzoeken of onderwerpen.
Hebben de leerlingen alle fasen van onderzoekend leren
doorlopen, dan hebben ze hun onderzoekscyclus afgerond.
Er is deze keer geen centrale opening of afsluiting voor de
ouders, maar hopen dat de kinderen met mooie verhalen
thuiskomen.

Nieuws van het luispluisteam
Woensdag 25 oktober hebben we de gehele school gecontroleerd op hoofdluis. We zijn blij u te kunnen mededelen dat
we bijna niets hebben aangetroffen. We hopen dat we dit
met z’n allen kunnen doorzetten!
Met vriendelijke groet,
Luispluisteam
Janet Reusken 06-28910048
Natasha v.d. Veer 06-51185080
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Engels vanaf groep 1
Omdat Engels een steeds
grotere rol speelt in vervolgopleidingen en in het
bedrijfsleven krijgen alle
leerlingen van De
Poort Engels.
In groep 1 starten de
leerlingen al spelenderwijs door het zingen van
Engelse liedjes en het
spelen van Engelse spelletjes

Worstenactie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals jullie weten komt de jaarlijkse worstenactie er weer
aan. Deze staat gepland op vrijdag 3 november vanaf 16.30
tot 19.30 uur. De ouderraad zorgt op 3 november voor soep
en broodjes worst voor alle kinderen en ouders die komen
helpen. En….vele handen maken licht werk.
We hopen op een succesvolle maar vooral ook gezellige middag!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad KBS De Poort

1e Heilige Communie 2018
De 1e Heilige Communie 2018 vindt plaats op zondag 3 juni
in Loenen (voor Klarenbeek, Loenen en Eerbeek)
Inmiddels zijn uitnodigingen verstuurd aan de kinderen, die
volgens onze administratie in aanmerking komen voor de 1 e
H. Communie. Het kan zijn dat uw kind in aanmerking komt,
maar geen uitnodiging heeft gehad. U kunt zich alsnog aanmelden bij het parochiesecretariaat,
Ineke Bouwmeester, email
secretariaat@franciscusenclara.com . Tel. 0571 274445
(di. en do. 9.00-17.00 uur)
Met vriendelijke groet, Ineke Bouwmeester-Bloem secr.
HH. Franciscus en Clara parochie
0571 274445 di. en do. 9.00 – 17.00 uur
secretariaat@franciscusenclara.com
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