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

JUNI
2019

Het is al weer bijna juni! Nog 8 schoolweken en dan luiden
wij de bel voor de zomervakantie. Dat lijkt al heel snel, maar
we hebben nog genoeg leuks staan en uiteraard wordt er ook
nog hard gewerkt. Als we nu de school inkijken, zijn onze
leerlingen in de ochtenden druk bezig met het maken van de
Cito-toetsen. In de middagen is er meer ruimte voor o.a. samenwerken, wereldoriëntatie en opdrachten buiten.
Groep 8 heeft de uitslag van de Centrale Eindtoets binnen en
wat hebben ze het goed gedaan. Met mooie herinneringen
aan het kamp zijn zij nu in volle voorbereiding voor de eindmusical.
Op 15 mei was de laatste peuterinloopochtend van dit
schooljaar aangevuld met extra feestelijke activiteiten. Onze
kleuters hebben veel plezier gehad en ook niet te vergeten
de peuters die een bezoek gebracht hebben aan onze school.
Dank voor alle hulp!

De agenda
29 mei:
Studiedag: alle leerlingen vrij
30 en 31 mei
Hemelvaartsweekend:
alle leerlingen vrij
4 juni
MR-vergadering
5 juni
Kennismaken brugklassen gr 8

De komende weken staan voor ons in het teken van afronding en voorbereiding. Maar vooral nog met veel plezier lesgeven aan onze leerlingen. In deze nieuwsbrief leest u wat er
de komende maand te gebeuren staat.

6 juni

Veel leesplezier, met vriendelijke groet,

Pinkstervakantie: alle leerlingen
vrij

Team KBS De Poort

12 juni

Schooljaar 2019-2020.

Luizencontrole

We zijn op dit moment alweer bezig met de voorbereiding
voor het komend schooljaar. Eén van de belangrijkste onderwerpen is het formeren van de groepen en de verdeling van
de leerkrachten over de groepen. De komende periode zal
gebruikt worden om het formatieplaatje voor het nieuwe
schooljaar rond te krijgen.

14 juni

Afgelopen week heeft u het bericht ontvangen dat meester
Ruud Lieferink vanaf volgend schooljaar een nieuwe uitdaging aan gaat op een andere school binnen onze stichting.
Inmiddels is er een vacature uitgezet voor een bovenbouwleerkracht en een vacature voor ondersteuning middels de
inzet van werkdrukmiddelen.
Zodra er meer bekend is over de personele inzet in de verschillende groepen zullen we u daarvan op de hoogte stellen.
Stichtingsbreed is afgesproken dat de formatiebrief voor het
nieuwe schooljaar op vrijdag 21 juni naar alle ouders zal worden verstuurd.
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Studiemiddag: alle leerlingen
vanaf 12.00 uur vrij
7 juni t/m 11 juni

Judoclinic gr 3 /m 8
16 juni
1e Heilige Communie
27 juni
Kijkmiddag
28 juni
Nieuwsbrief
3 juli
Podiumviering groep 1-2
5 juli
Rapport
Week van 8 juli
Oudergesprekken (facultatief)
10 juli :
Ouderbedankochtend
17

Studiedagen en extra vrije dagen komende periode
Woensdag 29 mei, dat is de dag voor Hemelvaart, staat er
een studiedag gepland. Deze dag zijn alle leerlingen vrij.
In juni mag iedereen genieten van een extra lang Pinksterweekend. Donderdag 6 juni heeft het team een studiemiddag
en zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Tot en met dinsdag 11
juni is de school gesloten.
Deze dagen waren reeds gecommuniceerd aan het begin van
het schooljaar en staan vermeld in de jaarkalender van dit
schooljaar.
Vrijdag 19 juli is de laatste studiedag van dit schooljaar. Deze
dag zijn de leerlingen vrij en ook deze studiedag was reeds
aangekondigd in de jaarkalender.
Welkom aan …
Esmee Elders wordt in juni 4 jaar en start in groep 1. Wij
wensen haar een hele fijne en leerzame tijd toe op De Poort.
Podiumviering groep 1-2
Woensdag 3 juli hebben de kinderen van groep 1-2 hun
podiumviering. De kinderen zijn druk aan het oefenen voor de
podiumviering en het belooft een fantastisch optreden te worden.
Alle papa's en mama's, opa's en oma's van groep 1-2 zijn van
harte uitgenodigd te komen kijken. Aanvang: 11.30 uur.
Cito
Vorige week is de uitslag van de Cito eindtoets binnen gekomen en de uitslag van de Poort was heel goed. Wij haalden
een hele mooie score van 542,4 punten. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 535,7. Daar mogen wij, ouders, school en
kinderen trots op zijn! De maand juni is ook de periode dat er
in alle klassen weer verschillende toetsen worden afgenomen.
Het gaat om een aantal Citotoetsen, die informatie verschaffen over vorderingen o.a. op gebied van rekenen, taal en lezen. Voor sommige kinderen kan dat best een beetje spannend zijn, maar op school proberen we de druk zoveel mogelijk weg te nemen. Het is belangrijk voor de voortgang van de
toetsen dat alle kinderen aanwezig zijn. Zorgt u er ook voor
dat ze fit zijn deze periode?
Nieuwe methode wereldoriëntatie
Volgend schooljaar willen we gaan werken met een nieuwe
methode voor wereldoriënterende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur waarbinnen onderzoekend leren
centraal staat. De komende periode zullen we in de klassen
een aantal nieuwe methodes uitproberen.
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Rapport en facultatieve oudergesprekken
Vrijdag 5 juli ontvangen de kinderen hun laatste rapport van
dit schooljaar. In de week van 8 juli staan de facultatieve oudergesprekken op de agenda. Aan ouders wordt de mogelijkheid geboden tot een eindgesprek met de leerkracht. Dit kan
zowel op verzoek van ouders als van de leerkracht. Wanneer
u een gesprek wenst, kunt u dit aangeven door een mailtje te
sturen naar de leerkracht.
Kijkmiddag
De afgelopen periode hebben de kinderen uit alle klassen
weer hard gewerkt. Op donderdag 27 juni is er dit schooljaar
de laatste keer de mogelijkheid om met uw kind een kijkje te
nemen in de schriften. De schriftenmiddag is van 14.45 tot
15.15 uur. U kunt deze middag in de groepen 3 t/m 8 de
schriften van uw eigen kind(eren) bekijken. In groep 1 en 2
wordt niet gewerkt met schriften, maar juf Dorry zal er voor
zorgen dat er wat werkjes en materialen klaar liggen om te
bekijken.
Engels vanaf groep 1

Gescheiden afvalinzameling
In het kader van duurzaamheid, vanuit het project afval hebben wij de intentie om op school in de klassen het afval te
gaan scheiden. Via een project van Clean Wise zal ons afval
ook gescheiden worden opgehaald.
Sofie en Susannah hebben een stukje geschreven over het
project:
Hoi vaders en moeders,
We hebben het op school over duurzaamheid.
In groepjes hebben we ideeën bedacht over het milieu.
Wij kwamen erachter dat wij thuis wel goed afval scheiden
maar op school niet.
In groepjes hebben we posters gemaakt met ons idee hoe we
op school afval willen scheiden.
Het leek ons een goed idee dat in elke groep een plasticbak en
een GFT bak komt. We eten veel groente en fruit. Elektra en
glas kunnen we bij meneer Erwin inleveren, want dat hebben
we niet zo veel.
Een aantal kinderen zijn een afvalclubje begonnen, daarmee
gaan wij het schoolplein opruimen. Zo zorgen we ervoor dat
het schoolplein er netjes uit ziet.
Groetjes groep 5,
Geschreven door Sofie Elshof en Susannah
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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.

Leerlingenraad
Maandag 13 mei jl. heeft de leerlingenraad weer bij elkaar
gezeten om te vergaderen. Vooraf hadden de vertegenwoordigers in de eigen klas besproken welke onderwerpen ze tijdens de vergadering aan de orde zouden willen stellen.
Verkeersveiligheid rondom school
Allereerst is gesproken over de verkeersveiligheid rondom de
school. Het is de kinderen opgevallen dat er regelmatig
auto’s bij de school en de Wigwam worden geparkeerd op
een “niet parkeren plek”. Ook rijden er soms auto’s in het
laantje naar de school op momenten dat daar ook kinderen
en ouders lopen. We willen u vragen alert te zijn op de afspraken die hiervoor gelden en deze ook te communiceren
met bijv opa’s en oma’s of andere mensen die uw kind(eren)
wel eens naar school brengen of ophalen.
Tijdens de haal– en brengtijden is het niet toegestaan om
met uw auto het laantje naar de school in te rijden. Om alles
veilig te laten verlopen dienen ouders en kinderen vanaf de
oversteekplaats naar de school en terug te lopen. De auto’s
dienen veilig geparkeerd te zijn, zodat voldoende zicht ontstaat voor de kinderen en de brigadiers.
Er zal ook nog contact worden opgenomen met De Wigwam
hierover.
Verder heeft de leerlingenraad gesproken over de nieuwe
naam voor de speelzaal. Alle kinderen konden hun stem uitbrengen via het whiteboard in de hal.
De nieuwe naam van de speelzaal is vanaf heden:
Het Poortlab
Andere onderwerpen die nog aan de orde zijn geweest:


afval scheiden



het nieuwe schoolplein

De volgende vergadering van de leerlingenraad is op
maandag 1 juli a.s.
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Nieuws van de Wigwam
Binnen de kinderdagverblijven (KDV) en de buitenschoolse
opvang (BSO) is het verplicht per 1 januari 2019 een coach
in dienst te hebben. Vanuit de Wigwam en de Bizons hebben
wij hier keihard aan gewerkt en een belangrijke stap gezet
om te voldoen aan hetgeen de overheid ons voorschrijft en
verplicht stelt. Maar bovenal is dit van belang om de pedagogisch medewerkers binnen onze organisatie optimaal te
ondersteunen bij de begeleiding van de kinderen.
Voor meer informatie, bekijk gerust onze site www.koodewigwam.nl
We zijn ook actief op facebook.
Vriendelijke groet,
Leidsters en directie KDV De Wigwam en BSO De Bizons

Avond-4-daagse
Deze week is in Eerbeek de Wandel 4-daagse georganiseerd
door de Wandelsportvereniging Eerbeek ( W.S.V. Eerbeek).
Onder de vlag van De Poort heeft ook een groepje kinderen
van onze school meegelopen.
Wij willen de ouderraad bedanken voor de coördinatie.

Nieuw (mail)adres?
Geef het door via:
pooadmin@
veluwseonderwijsgroep.nl

Zwemvierdaagse
Van 24 juni t/m 28 juni wordt weer de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden in zwembad Molenallee. Op 28 juni is er
een feestelijke afsluiting met DJ Mattie. Je kunt je opgeven
aan de kassa van het zwembad.

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
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Doorlezen in de zomervakantie met VakantieBieb

Graag brengen wij de VakantieBieb onder uw aandacht.
Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen
dankzij de VakantieBieb. Een mooie ontwikkeling en bovendien erg belangrijk. Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk een terugval van het AVI-niveau voorkomen.
De VakantieBieb-app biedt een brede selectie van maar liefst
50 e-books voor het hele gezin. Bijvoorbeeld Deze mop is
top van Paul van Loon, Met opa door Europavan Tamara
Bos, Level 13, Game Over van Esther van Lieshout en De
Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden.
Een lidmaatschap is niet nodig. Voor kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en
met 31 augustus.
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