Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,
Gisteren was de laatste schooldag van dit jaar en vanaf vandaag kan iedereen gaan genieten van de zomervakantie. We
kijken met elkaar terug op een bijzonder jaar. Ter aanvulling
op de nieuwsbrief voor de maand juli die eind juni is verschenen, ontvangt u op de valreep nog een mini-nieuwsbrief van
ons met daarin de allerlaatste mededelingen.
In de laatste week van de schoolvakantie zullen wij u verder
informeren over de dagelijkse organisatie op school i.v.m.
het coronavirus. Welke maatregelen gelden dan nog wel en
wat niet.

JULIAUGUSTUS
2020
De agenda
Zomervakantie t/m 30 augustus

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 31 augustus.
Met vriendelijke groet, Team KBS De Poort

Schoolplein klusavonden v.a.
18.30 uur

Start schooljaar 2020-2021
Maandag 31 augustus zien wij iedereen graag uitgerust terug
op school. Helaas zal de traditionele welkomstbarbecue op de
eerste vrijdag van het schooljaar dit jaar niet door kunnen
gaan vanwege het coronavirus. Wel heeft de ouderraad een
leuk alternatief bedacht in de vorm van een fietspuzzeltocht.
T.z.t. ontvangt u meer informatie via de Parro over deze activiteit. Reserveert u vrijdagavond 4 september in uw agenda?
Algemene informatieavond

Aan de start van het schooljaar is er een algemene informatieavond voor alle groepen. Datum: woensdag 9 september
van 19.30—21.00 uur. Noteert u deze datum in uw agenda?
Kennismakingsgesprekken

In september voeren we met elkaar de kennismakingsgesprekken. Wij hopen hiermee nog meer op individueel niveau
met u te kunnen afstemmen waar u en uw kind behoefte aan
hebben het komende schooljaar. De voor velen van u vertrouwde hand-out wordt zoals gebruikelijk aan de start van
het schooljaar uitgereikt. De oudergesprekken worden gevoerd in de periode van 21 september t/m 2 oktober.
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31 augustus
1e schooldag ; gewassen
luizentas mee naar school
nemen
2 september
Luizencontrole
4 september
Nieuwsbrief
Fietspuzzeltocht ouders en kinderen
9 september
Algemene informatieavond

Wist u datjes van de ouderraad
Wist u dat:


Wij, als ouderraad, het een bijzonder jaar vonden.



Wij vinden dat alle leerlingen, leerkrachten en ouders/
verzorgers het heel goed hebben gedaan in corona tijd.



Wij hopen dat er veel gipsen beeldjes en veel spelletjes
zijn gedaan in de laatste thuiswerk weken van de corona
tijd.



Wij blij zijn dat iedereen toch nog even “gewoon” naar
school heeft kunnen gaan.



Wij nu ook weer uitkijken naar de vakantie.



Er inmiddels een aantal ouderraadsleden ons hebben
verlaten.



Wij Bastiaan, Mariska, Annemieke en Anne-marie ontzettend willen bedanken voor hun inzet!



Wij ook alweer nieuwe leden in ons midden hebben.



Wij welkom heten: Judith, Carolien, Patricia en Arjan.



Wij heel blij zijn dat zij de ouderraad versterken!



Wij helaas de traditionele welkomst barbecue op de eerste vrijdag van het schooljaar (wat dit jaar 4 september
zal zijn) niet door kunnen laten gaan i.v.m. dat gekke
virus.



Wij wel een heel leuk alternatief hebben bedacht.



U daarvoor wel goed uw fietsbanden opgepompt moet
hebben.



Wij namelijk een leuke fietspuzzeltocht organiseren om
het schooljaar toch gezamenlijk feestelijk in te luiden:
Fiets het schooljaar in!



U later via parro verdere informatie ontvangt.



U zich te zijner tijd ook via parro kan opgeven.



Wij al weer veel ideeën hebben voor leuke activiteiten
voor het nieuwe schooljaar.



U ons altijd mag mailen als u met een activiteit wil helpen, maar ook voor vragen of ideeën.

Ons emailadres is ouderraadkbsdepoort@gmail.com
De hartelijke groeten van de ouderraad
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Schoolplein klusdagen/hulp gevraagd
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de
schoolplein klusdagen in de laatste week van de schoolvakantie.
Om het schooljaar weer opgeruimd te beginnen staan er in de
laatste week van de zomervakantie een tweetal klusavonden
op de agenda. Op die avonden zal het schoolplein weer netjes
worden gemaakt, onkruid weggehaald, de heg zal worden bijgesnoeid en er zijn enkele klussen die nog horen bij de herinrichting van het schoolplein. Wanneer wordt er gewerkt?
Woensdagavond 26 augustus v.a. 18.30 uur
Vrijdagavond 28 augustus v.a. 18.30 uur
Wanneer u tijd heeft om te helpen dan zou het fijn zijn als u
komt. Vele handen maken immers licht werk. Graag tuin– en
klusgereedschap meenemen. Deze avonden worden gecoördineerd door Jos Wilbrink. Voor meer informatie of opgeven,
kan contact worden opgenomen met Jos Wilbrink of Chantal
Hagen via c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl
Hulp gevraagd!

Wij hebben veel reacties ontvangen op onze vorige oproep
aan u voor hulp bij luizenpluizen, grasmaaien en het brigadieren. Dat is ontzettend fijn!
Wij zijn alleen nog op zoek naar enkele verkeersbrigadiers.
Wie kan ons nog helpen? Voor meer informatie of opgeven,
kunt u mailen naar c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl
Luizentassen mee naar huis

Alle kinderen (groep 1 t/m 7) hebben hun hun luizentas mee
naar huis gekregen. Op maandag 31 augustus verwachten we
de tassen weer gewassen terug op school. De eerste controle
na de zomervakantie is op woensdag 2 september.
CODA Boekenbus

De CODA boekenbus rijdt tot 1 september een aangepaste
route. Kijk op coda-apeldoorn.nl/route over de halteplaatsen
en –tijden.
De CODA boekenbus rijdt niet van 27 juli tot 17 augustus.
CODA Centrale Bibliotheek, De Maten en dok Zuid zijn dan wel
geopend. Zie coda-apeldoorn.nl/openingstijden voor actuele
informatie.
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Vakantierooster 2020-2021
Hieronder treft u het vastgestelde vakantierooster incl. het overzicht van de studiedagen aan voor het nieuwe schooljaar.
Start schooljaar 31 augustus 2020

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
Paasmaandag 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
(incl. Koningsdag)
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021
Pinkstermaandag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021
Studiedagen 2020-2021

vrijdag 9 oktober
vrijdag 18 december
woensdag 10 februari
donderdag 1 april
maandag 14 juni
vrijdag 16 juli

:
:
:
:
:
:

studiedag alle leerlingen
studiemiddag bovenbouw
studiedag alle leerlingen
studiedag alle leerlingen
studiedag alle leerlingen
studiedag alle leerlingen

Bij de start van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender
2020-2021 waarin alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar
staan aangegeven.
De laatste schooljaren gaan wij altijd in de eerste weken op
schoolreisje. Komend schooljaar zal dat niet het geval zijn. Wij
vinden het nu te onzeker met alle maatregelen om wat in te plannen en te reserveren. Wij hopen verderop in het schooljaar wel op
schoolreisje te kunnen. Wij houden u op de hoogte!
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Vakantiebieb
Vanaf 1 juli is de vakantiebieb weer open.

Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een
gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! De
VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon
en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt
en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via
Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books
en luisterboeken in de VakantieBieb nog veel meer e-books en
luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken
via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht
van alle digitale producten voor kinderen.
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