Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,
Het nieuwe schooljaar is begonnen. We hopen dat u met uw
kind(eren) een fijne zomervakantie heeft gehad, ondanks dat
het dit jaar waarschijnlijk anders zal zijn geweest dan anders.
Afgelopen vrijdag heeft u al een brief van ons ontvangen met
daarin veel informatie omtrent de start van het schooljaar en
Corona-gerelateerde zaken. We vinden het fijn dat we alle
kinderen weer hebben mogen begroeten in hun nieuwe groepen, de eerste schoolweek hebben wij als heel prettig en positief ervaren.
Zowel deze week als komende weken staan in het teken van
kennismaken. De gouden weken van de Kanjertraining. In
alle groepen worden er samen spelletjes gedaan, samen gesproken en gewerkt om elkaar goed te leren kennen om er zo
een fijn jaar van te maken.
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De agenda
04-09
Fietspuzzeltocht
09-09
Algemene informatieavond voor
alle groepen : online
11-09
Voorleesochtend
15-09: Prinsjesdag
17-09

Namens het gehele team van De Poort wensen wij iedereen
een goed schooljaar toe!

Schoolfotograaf
21-09 t/m 02-10
Periode van de kennismakingsgesprekken

Met vriendelijke groet,

22-09

Team KBS De Poort

Buitenlesdag
MR-vergadering
25-09
Studiedag: alle leerlingen vrij
Nieuwsbrief
26-09: Dag van de talen
29-09
GMR
30-09
Start Kinderboekenweek

Welkom aan ……….

01-10:

Noud Bleijswijk en Noor van den Brink worden in september
4 jaar. Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd toe
op De Poort.
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Kijkmoment : 14.45 uur

Ouders bedankt!
Via deze weg willen wij alle ouders heel erg bedanken die ons
bij de start van het schooljaar weer hebben geholpen bij diverse activiteiten. Zo waren er ouders actief tijdens de twee
schoolplein klusavonden met als resultaat dat het schoolplein
er weer geweldig uitziet. Iedere dag zien we de verkeersbrigadiers die ervoor zorgen dat onze leerlingen veilig naar school
kunnen komen. Enkele ouders die zich nieuw hebben aangemeld, zullen samen met enkele teamleden binnenkort een
cursus brigadieren volgen. We hebben nog een aantal open
plekken in het brigadierrooster:


Dinsdagmiddag 14.45 uur



Donderdagochtend 08.15 uur



Donderdagmiddag 14.45 uur



Vrijdag om 12.00 uur

Bent u in de gelegenheid om op een van deze momenten te
brigadieren dan zouden wij daar heel blij mee zijn. Ook wanneer u niet iedere week kunt maar bijv. eens per twee weken
horen we dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met
Chantal Hagen, c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl
Wij zijn heel blij met de grote betrokkenheid van ouders/
verzorgers op onze school. Hartelijk dank daarvoor.
Jaarkalender 2020-2021
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de jaarkalender
waarin alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan aangegeven. In de nieuwsbrief zullen aanvullingen op de jaarkalender opgenomen worden middels de bekende agenda. De
data die genoemd worden in de nieuwsbrief zijn leidend.
De studiedagen en vakanties hebben wij voor de zomervakantie al gecommuniceerd. We hebben diverse activiteiten ingepland gedurende het schooljaar. We zullen steeds moeten kijken wat wel/niet of aangepast door kan gaan. We zullen u
steeds tijdig informeren.
Tevens ontvangt u via de kinderen een papieren versie van de
jaarkalender. Ook proberen wij de jaarkalender in Parro te
zetten.
Studiedag Team
Vrijdag 25 september a.s. staat de 1e studiedag voor dit
schooljaar gepland. Alle leerlingen zijn deze hele dag vrij.
Let op: in de laatste nieuw sbrief voor de zomervakantie
stond vrijdag 9 oktober als eerste studiedag genoemd maar
deze is verplaatst naar vrijdag 25 september.
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Donderdag
17 september komt de
schoolfotograaf

Gouden weken
In de eerste vier tot zes weken van dit schooljaar wordt er in
elke groep extra aandacht besteed aan groepsvorming. Deze
weken worden ook wel de gouden weken genoemd. Het
groepsvormingsproces begint na een zomervakantie eigenlijk
weer helemaal opnieuw en het creëren van een goed pedagogisch klimaat staat centraal. Tijdens deze weken wordt er extra gebruik gemaakt van oefeningen uit de Kanjertraining,
Energizers en andere kennismakingsoefeningen.
Vraag uw kind gerust eens!
Algemene informatieavond dit jaar online
Woensdagavond 9 september hebben wij onze algemene ouder-informatieavond gepland. Gezien de huidige situatie rondom Corona is besloten de ouderavond online te verzorgen via
Google Classroom. Hetzelfde systeem waar de leerlingen meegewerkt hebben tijdens de periode van thuisonderwijs. U ontvangt nog een overzicht van ons met de inlogtijden per groep.
De voor velen van u vertrouwde handout wordt via de kinderen mee naar huis gegeven.
Kennismakingsgesprekken
In september, week 39 en 40, nodigen wij alle ouder(s)/
verzorger(s) uit voor een kennismakingsgesprek over uw kind.
De uitnodiging hiervoor zal de leerkracht vanaf vrijdag 4 september via Parro versturen. U kunt dan zien op welke momenten de leerkracht beschikbaar is en kunt u een gesprek inplannen. Wij hopen hiermee nog meer op individueel niveau met u
te kunnen afstemmen waar u en uw kind behoefte aan hebben
het komende schooljaar.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de brief die de
kinderen vandaag mee naar huis hebben gekregen. Voor alle
volledigheid sturen wij deze brief ook nog een keer digitaal als
bijlage mee bij deze nieuwsbrief. Graag uw aandacht hiervoor.

Luizencontrole
Normaal gesproken worden de leerlingen iedere woensdag na
een vakantie op school gecontroleerd op hoofdluis. Hoofdluiscontrole kan nu i.v.m. het Corona-virus niet op school. We
vragen u daarom om zelf uw kind(eren) even te controleren
op hoofdluis. Hoe controleert u op hoofdluis thuis? Neem een
kijkje op: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-enbehandelen
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Voorleesochtend
Vrijdag 11 september is
de eerste voorleesochtend van dit schooljaar. De leerlingen uit de
bovenbouw lezen voor
aan de kinderen uit de
onderbouw.

Gymrooster 2020-2021
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen dit jaar op de
maandag. Op de gymdagen moeten de kinderen hun
gymspullen meenemen. Tot aan de herfstvakantie gymmen
wij buiten, daarna in de zaal aan De Kempe. De gymtijden
vindt u hieronder:

Tijd

Groep

09.00—10.00

5/6

10.30—11.30

3/4

12.45—13.45

7

13.45—14.45

Aanmelden van
nieuwe leerlingen

Het is voor ons fijn om
tijdig te weten met
welke leerlingaantallen
we bij onze planningen
rekening moeten houden. Aan u, als ouder
van één of meerdere
leerlingen op De Poort,
vragen wij om uw kind
(eren) tijdig in te
schrijven.

8

Heeft u binnen nu en 1
jaar een kind dat 4
jaar wordt, dan is het
vriendelijke verzoek
uw zoon/dochter nu
alvast aan te melden.

Gegevens leerlingen up-to-date?
We vinden het belangrijk om de gegevens van de kinderen
up-to-date te houden. Bent u in de vakantie verhuisd, heeft
u een ander telefoonnummer of zijn er andere persoonlijke
gegevens veranderd? Laat het ons weten via het ouderportaal zodat we dit kunnen aanpassen.
Bent u ingelogd in het ouderportaal, dan kunt u de eerste
gegevens van uw kind(eren) zien door op de foto(’s) van uw
kind(eren) te klikken. Mochten er dingen niet kloppen, dan
kunt u via de button met een afbeelding van een ‘potlood’
wijzigingen aan ons doorgeven.
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Schoolreis

Engels vanaf groep 1

De schoolreisjes die normaal gesproken in de maand september plaatsvinden worden dit jaar in het voorjaar van
2021 gepland. Dit n.a.v. de onzekere corona-ontwikkelingen
op dit moment. Zodra de data bekend zijn zullen wij u hierover informeren.
Nieuwe penningmeester Ouderraad
Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft Carolien
Verheul het penningmeesterschap overgenomen van Annemarie Meurs. Wij bedanken Annemarie voor haar werkzaamheden voor de Ouderraad en vinden het heel fijn dat
Carolien deze taak op zich heeft genomen.

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

Start picknick nieuwe schooljaar
Op woensdag 2 september hebben we het nieuwe schooljaar
ingeluid met een gezellige picknick op het grasveld. De kinderen hadden hiervoor hun eigen fruit en drinken meegenomen en de ouderraad had gezorgd voor iets lekkers erbij!
Hartelijk dank Ouderraad!!

Nieuw (mail)adres?
Geef het door via:
Administratie
@kbsdepoort.nl
Neem regelmatig een
kijkje op onze website
www.kbsdepoort.nl

Volg ons ook via twitter:
@kbsDePoort
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