Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,

Gisteren is voor alle leerlingen de zomervakantie begonnen. Wij kijken terug op een fijn en goed jaar. Ter aanvulling
op de nieuwsbrief juli-augustus die eind juni is verschenen,
ontvangt u op de valreep nog een Mini-Nieuwsbrief van ons
met daarin de allerlaatste mededelingen.
Wij willen u nogmaals bedanken voor uw hulp en vertrouwen
in onze school en hopen dat wij ook in het komende schooljaar op u mogen rekenen.
Wij wensen u en uw gezin een hele fijne zomervakantie en
zien iedereen graag uitgerust terug op maandag 27 augustus.

JULIAUGUSTUS
2018
De agenda
16 juli:
Zomervakantie t/m 26 augustus

Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Dank jullie wel …..
Zoals bekend, ga ik na drie prachtige jaren op De Poort, een
nieuwe uitdaging aan en word ik met ingang van het nieuwe
schooljaar locatiedirecteur op basisschool De Zevensprong in
Apeldoorn. De afgelopen week heb ik al veel ouders de hand
mogen schudden maar van deze kant wil ik graag iedereen
bedanken voor de fijne jaren op De Poort. Ik ben dankbaar
voor de fijne contacten met ouders, leerlingen en collega’s en
wens iedereen alle goeds toe voor de toekomst.

22 en 24 augustus

Vanaf komend schooljaar draag ik het spreekwoordelijke
stokje over aan Chantal Hagen – Stevens en natuurlijk wens
ik haar daarbij veel succes en een hele fijne tijd toe op De
Poort.

29 augustus

Schoolplein klusavonden v.a.
18.30 uur

27 augustus
1e schooldag
Gewassen luizenzak mee
naar school

Luizencontrole

31 augustus
Nieuwsbrief

Het ga jullie goed!

Welkomst BBQ voor alle ouders
en leerlingen

Met vriendelijke groet,

6 september

Richard Kwak

Algemene informatieavond
13 september
Schoolreisje
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Schoolplein klusdagen
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de
schoolplein klusdagen in de laatste week van de schoolvakantie.
Om ook buiten alles weer tip-top in orde te maken heeft een
aantal ouders het initiatief genomen om voor de start van het
nieuwe schooljaar het schoolplein netjes te maken, onkruid
weg te halen, etc. en de heg bij te snoeien. Wat een super fijn
initiatief! Er zou gewerkt worden op donderdagavond
23 augustus en vrijdagavond 24 augustus maar in verband
met het programma van de kindervakantiespelen in Loenen
blijkt nu dat de donderdagavond een avond is waarop minder ouders aanwezig kunnen zijn.
Daarom wordt de eerste klusavond verplaatst
naar woensdag 22 augustus .
Er zal dus worden gewerkt op de volgende avonden:
woensdag 22 augustus v.a. 18.30 uur
vrijdag 24 augustus v.a. 18.30 uur
Iedereen die een handje wil helpen is van harte welkom. Graag tuingereedschap meenemen.
Voor meer informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met Wilco Woestenenk, tel.nr. 06-21810453.

Luizentassen mee naar huis
Alle kinderen (groep 1 t/m 7) hebben hun luizentas mee naar
huis gekregen. Op maandag 27 augustus verwachten we de
tassen weer gewassen terug op school. De eerste controle na
de zomervakantie is op woensdag 29 augustus.

Algemene informatieavond
Donderdag 6 september wordt er voor alle groepen een
algemene informatieavond gehouden van 19.30—21.00 uur.
Noteert u deze datum vast in uw agenda?
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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 spelletje

Start schooljaar 2018-2019 / welkomst BBQ
Maandag 27 augustus zien wij iedereen graag uitgerust terug
op school.
Op vrijdag 31 augustus is het weer zover …. onze jaarlijkse
door de Ouderraad georganiseerde welkomst BBQ voor ouders
en kinderen. Reserveert u deze avond vast in uw agenda?
Graag tot de 31e!
Schoolreisje
Donderdag 13 september gaan de kinderen van De Poort op
schoolreis.
Na de vakantie ontvangt u nadere informatie van ons en ook
zal dan bekend gemaakt worden waar de schoolreisjes dit jaar
naar toe gaan.
We hopen natuurlijk op mooi weer en gaan er samen weer
een gezellige dag van maken.

Compacte versie van het Ondersteuningsplan 20182022 SWV Passen Onderwijs Apeldoorn
Graag brengen wij de compacte versie van het Ondersteuningsplan 2018-2022 van het SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO onder uw aandacht.
Dit document is te vinden op https://www.swvapeldoornpo.nl/
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