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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In deze herfsttijd veranderen vele bomen in prachtige kleuren. Zo ook een mooi 

moment om onze vertrouwde nieuwsbrief van onze school een nieuwe look te 

geven. De lay-out is opgefrist en daarmee hopelijk de leesbaarheid verbeterd. 

Vanaf deze maand versturen we onze nieuwsbrieven in dit nieuwe format. De 

inhoud blijft zoals u van ons gewend bent. Groep specifieke zaken worden 

gecommuniceerd via de Parro-app. We hopen op deze wijze de nieuwsbrieven 

korter en overzichtelijk te houden. Mochten er problemen zijn met de inlog van 

Parro, laat het ons weten.  

Ook de afgelopen dagen zijn de ontwikkelingen rondom het coronavirus weer 

veelvuldig in het nieuws. Het aantal besmettingen in Nederland neemt weer toe. 

Met de maatregelen die op school gelden, hopen we er met zijn allen voor te 

kunnen zorgen dat de kans op besmetting minimaal blijft. Als gevolg van de 

geldende maatregelen is besloten de peuterinloopochtend, die deze maand zou 

plaatsvinden, geen doorgang te laten vinden. De podiumviering van groep 3-4,   

die op de kalender staat voor woensdag 2 december, wordt verschuiven naar  

een nader te bepalen datum in het voorjaar. Wij blijven u steeds op de hoogte 

houden.  

Met vriendelijke groet,   

Team KBS De Poort 

Welkom aan …… 

Rose wordt binnenkort 4 jaar en gaat starten in groep 1. Wij wensen haar      

alvast een fijne verjaardag en een fijne en leerzame tijd toe bij ons op           

school.          
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Corona update 

Algemene maatregelen: We blijven extra  aandacht besteden aan de 1,5 meter 
afstandsregel, veelvuldig handen wassen en extra schoonmaak- en 
hygiënemaatregelen op school.  

We moeten het samen doen: Wij vragen u ons te blijven helpen door samen de 
RIVM-richtlijnen te volgen en altijd de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter 
aan te houden tussen personen van 13 jaar en ouder. Bij het ophalen en wegbrengen 
van uw kind(eren) verzoeken wij u niet langer aanwezig te zijn dan strikt 
noodzakelijk. En de éénrichtingsroute te blijven hanteren. Wij zien dat beide 
afspraken goed bij u onder de aandacht zijn.   

Kinderen en/of gezinsleden met klachten: Wanneer een kind koorts, benauwdheid 
of meer dan incidenteel hoest, blijft het kind thuis tot het kind minimaal 24 uur 
klachtenvrij is. Mocht uw kind deze klachten hebben, wilt u dit dan doorgeven aan 
de leerkracht. 

Wanneer een gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten heeft of positief is getest 
op Corona, blijft het hele gezin thuis. Hiervan worden wij ook graag zo spoedig 
mogelijk op de hoogte gebracht.  

Mondkapjes: Voor het basisonderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij jonge 
kinderen is de kans op besmetting klein en zijn de risico’s beperkt. Er zijn duidelijke 
afspraken wanneer je als onderwijspersoneel of leerling thuis blijft. Ook zijn er 
duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen tussen volwassenen 
verplicht. Onze school conformeert zich aan deze richtlijn, hetgeen betekent dat er 
geen mondkapjesplicht is op school. Wel blijft de gezondheidscheck van toepassing. 

Ventilatie op onze school, bericht namens ons bestuur: 

Alle berichtgeving over ventilatie en het Coronavirus heeft ertoe geleid dat                 
er onrust is ontstaan rondom de ventilatie in scholen. Die onrust begrijpen              
we en daarom willen we u graag informeren over de stand van zaken op                
onze school.  
 
Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat 
ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het Coronavirus.  
Ondanks dat, is het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen voldoet aan 
reguliere gezondheidseisen om er fijn te kunnen leren en werken. De afgelopen 
periode hebben we de ventilatie op school daarom verder onderzocht. Zo heeft onze 
school meegedaan aan steekproef vanuit het Landelijk Coördinatiepunt Ventilatie op 
Scholen (LCVS) waarbij een eendaagse meting van CO2-waarden in twee klaslokalen 
op school is uitgevoerd. Daarnaast is er een uitgebreider, aanvullend onderzoek 
gedaan naar onze ventilatie. Uit deze onderzoeken blijkt dat de ventilatie op onze 
school voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden rekening met de extra 
richtlijnen voor het Coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de 
school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke 
luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. 
 
Ook mogen leerlingen een extra trui/vest op school hangen die zij aan kunnen 
trekken gedurende de dag.  
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Oudergesprekken 

In de periode van 16 t/m 26 november zullen er facultatieve 10-minutengesprekken 
plaatsvinden. Normaliter zouden wij nu met alle ouders/verzorgers een gesprek 
plannen, maar nu zijn ze facultatief vanwege de uitgebreide 
kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar na een periode van 
afstandsonderwijs en een zomervakantie. Facultatief betekent dat zowel 
ouders/verzorgers als leerkrachten een gesprek kunnen inplannen, maar dat is geen 
verplichting.  

Via Parro ontvangt u van ons komende week meer informatie. Ook willen wij begin 
van de week even afwachten om te horen welke informatie er vanuit het kabinet 
komt. Als school zijn wij wel voornemens de gesprekken op school te voeren met 
bijbehorende afspraken, net zoals de vorige keer. Mocht u liever een online-
gesprekken hebben, dan kunt u dat t.z.t. aangeven. U hoort van ons!    

Sint Maarten 

Woensdag 11 november is de datum van Sint Maarten. 
Door de huidige maatregelen is het niet verstandig om dit jaar de optocht door te 
laten gaan. De kinderen zullen op school ook geen lampionnen maken, dit om 
teleurstelling te voorkomen als de kinderen niet langs de deuren kunnen gaan. 
We hopen op betere tijden. 

Sinterklaas 

Vrijdag 27 november zullen we het sinterklaasfeest op school vieren. Hoe we dit 
vorm gaan geven hangt nog even af van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus. 
Er liggen verschillende scenario’s klaar maar we zullen eerst de persconferentie van 
a.s. dinsdag afwachten alvorens een keuze te maken. Uitgangspunt is dat we er een 
gezellig feest voor de kinderen van gaan maken.  
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de vrijwillige ouderbijdrage. Via 
deze weg willen wij u bedanken voor de vele bijdragen die wij al hebben mogen 
ontvangen. Deze bijdragen worden gebruikt voor de activiteiten die het naar school 
gaan extra leuk maken.  
Dit schooljaar hebben wij voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage voor het 
eerst gebruik gemaakt van “schoolkassa” dat een onderdeel is van Parnassys, ons 
schooleigen administratieprogramma. Ouders ontvingen van ons een betaalverzoek 
met daarin een link waarmee de ouderbijdrage op een eenvoudige wijze via Ideal 
konden worden voldaan.  
 
Voor de kosten van het schoolreisje zult u later dit schooljaar (april 2021) een nieuw 
betaalverzoek van ons ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

  

 

Winteractie 

Ondanks dat we vanwege de strenge corona maatregelen onze jaarlijkse winteractie 
wat anders hebben moeten organiseren, zijn er gelukkig al veel rookworsten en 
pepernoten verkocht. Onze dank daarvoor en goed gedaan! 
 
De bestellingen die in de voorverkoop zijn gedaan worden vrijdag 6 november op 
school aan de leerlingen uitgedeeld. Wil u ze die dag een extra tas mee laten nemen? 
 
Ook staat er nog 2 dagen een kraam op ons schoolplein, waarbij rekening gehouden 
wordt met de corona maatregelen:  
- Zaterdag 7 november van 13.00uur tot 16.00uur. 
- Vrijdag 13 november van 15.30uur tot 18.00uur. 
 
Mocht u nog vragen hebben over de actie dan kunt u contact opnemen via het 
volgende mailadres: ouderraadkbsdepoort@gmail.com  
 

Dansschool Move it 

Graag brengen wij onderstaande activiteit onder uw aandacht.  

.
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Schoolmaatschappelijk werk 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

 
 
 
Graag stel ik mij aan u voor.  
 
Sinds dit schooljaar ben ik aan basisschool ‘de Poort’ verbonden als School Maatschappelijk Werker (SMW). 
Wat kun je van mij als SMW verwachten? 
 
Soms merk je dat je kind zich niet helemaal prettig voelt, niet lekker in zijn of haar vel zit. Je kind is vaak boos, 
verdrietig of moe, lusteloos. Merk je iets van pestgedrag of dat je kind het lastig vindt om vriendjes te maken? 
Dat kan met school te maken hebben of er speelt misschien iets in de thuissituatie wat lastig is voor je kind. 
En als je er naar vraagt is er niets aan de hand of je kind wil er niets over zeggen. 
Ook kan het zijn dat zorgen om geld hebt, of dat jullie het als ouders even niet meer goed weten. 
Misschien heb je vragen over sportmogelijkheden voor je kind? Hoe regel ik dat? 
Behalve met jou als ouder kan ik ook één of meer gesprekjes met je kind voeren, of met jullie samen. Met 
behulp van bijvoorbeeld emotiekaartjes kunnen we gevoelens zichtbaar en bespreekbaar maken. 
Dat kan al een heleboel lucht geven! 
Met jonge kinderen gebruik ik vaak een handpop om mee te praten, voor veel kinderen praat dat 
gemakkelijker. 
 
Heb je vragen of maak jij je zorgen? Bespreek het met de leerkracht van je kind dat je graag even wil sparren 
over jouw vragen, je zorgen of jouw kind met het SMW. Twee weten  meer dan één. Of neem zelf contact op 
met Lyke Lagerwey, l.lagerwey@stimenz.nl. 
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