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

Na een geslaagde buitenlesdag in het zonnetje, merken we 

ook dat de herfst langzaamaan voor de deur staat. Met de 

herfst in aantocht en de stijgende verkoudheidsklachten die 

daarmee gepaard gaan, neemt de druk op ons onderwijs toe. 

Inmiddels liggen de interne protocollen klaar om alles zo 

goed mogelijk waar kan op te vangen. 

De komende periode staan er tal van activiteiten op het pro-

gramma. Of deze al dan niet door kunnen gaan of in een an-

dere vorm, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het 

coronavirus. We proberen steeds een creatieve oplossing te 

bedenken.  

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een brief aan vanuit de 

Veluwse Onderwijsgroep met betrekking tot onderwijs en het 

coronavirus. 

Wij wensen u veel leesplezier!  

Met vriendelijke groet,  

Team KBS De Poort 

  

Open Dag 

Woensdagochtend 7 oktober 2020 houden de basisscholen in 

de gemeente Apeldoorn hun gezamenlijke Open Dag. Ook de 

basisscholen in Loenen openen deze ochtend, met inachtne-

ming van de geldende corona-maatregelen, hun deuren voor 

nieuwe ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun 

kind. Van 09.00 tot 12.00 uur zijn nieuwe ouders van harte 

welkom voor een rondleiding door de school. De reguliere 

lessen in de groepen gaan op woensdagochtend 7 oktober 

gewoon door, waardoor ouders een goed beeld kunnen krij-

gen van de scholen en de manier van lesgeven. In verband 

met de geldende coronamaatregelen is het noodzakelijk dat 

gezinnen zich vooraf aanmelden via basisscholenapel-

doorn.nl. Gezinnen die onze school willen bezoeken kunnen 

kiezen voor een tijdslot van een uur kiezen (tussen 9.00 en 

12.00 uur). Wanneer nieuwe gezinnen deze dag niet in de 

gelegenheid zijn is dat ook geen probleem. Ook op andere 

dagen staan wij open voor een kennismakingsgesprek en 

rondleiding. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met 

Chantal Hagen, directeur KBS De Poort, tel.nr. 055-

5051489 /emailadres: c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl 

file://///Sources.localzone/Downloads/basisscholenapeldoorn.nl
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Wanneer mag mijn kind naar school? 

Tijdens de persconferentie over het Coronavirus van 18 sep-

tember jl. heeft het kabinet medegedeeld dat de richtlijnen 

voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden versoepeld. 

Kinderen met milde klachten (verkoudheid, snotneus etc.) 

hoeven niet thuis te blijven en hoeven ook niet te wor-

den getest. Wanneer uw  kind ziek is, blijft uw zoon/dochter 

natuurlijk wel thuis. Als iemand uit het gezin koorts of      

Corona heeft, moet iedereen uit het gezin nog steeds thuis 

blijven. Het is fijn dat hierover meer duidelijkheid 

is gekomen maar het risico is echter wel dat de leerkrachten 

op deze manier  sneller worden aangestoken en bijvoorbeeld 

milde verkoudheidsklachten krijgen. Leerkrachten met deze 

klachten mogen niet werken en zullen getest moeten wor-

den. Sinds afgelopen week is er voor leerkrachten de moge-

lijkheid om gebruik te maken van de sneltest. Daarbij wor-

den leerkrachten, als er ruimte is, dezelfde dag getest en 

volgt in de avond de uitslag. Bij een negatieve testuitslag, 

mag de leerkracht de volgende dag weer komen werken ook 

al zijn er nog milde klachten.  

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een beslisboom aan 

waarmee kan worden beoordeeld of een verkouden kind wel 

of niet naar school mag. 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerling-
aantallen we bij onze planning 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. Heeft u 
een kind dat binnen nu en 2 jaar (geboortejaar 2017/2018) 
4 jaar wordt, dan is het vriendelijke verzoek uw zoon/
dochter nu alvast aan te melden. Aanmeldingsformulieren 
zijn op school verkrijgbaar.  

Privacy voorkeuren  

Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te 
gaan met de privacy van kinderen. Naast dat het wettelijk 
verplicht is, is het ook prettig om met ieders persoonlijke 
voorkeuren rekening te houden. Als ouder heb je het recht 
om aan te geven of je kind op de foto mag of niet en waar 
die foto’s geplaatst mogen worden. Zo kun je in Parro bij-
voorbeeld aangeven dat foto’s van uw kind niet op Facebook 
mogen staan, maar wel via Parro gedeeld mogen worden. In 
Parro staat geregistreerd wat u in een eerder stadium heeft 
aangegeven aan privacy-voorkeuren voor uw kind(eren). Tot 
en met 22 oktober kunt u, indien gewenst, via Parro de pri-
vacy voorkeuren voor uw kind(eren) wijzigen. Hoe je dit 
doet? Ga naar het vierde tabblad “Instellingen”. Tik op Priva-
cy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, 
via het potlood achter het kind. Na 22 oktober is het wijzi-
gen van de privacy voorkeuren enkel mogelijk middels een 
formulier dat op school verkrijgbaar is.  
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Babynieuws 

Juf Hananja Grootewal, onze Intern Begeleider, en haar man 

Rutger zijn de trotse ouders geworden van zoon Levi.       

Hananja en Levi maken het goed. We wensen juf Hananja, 

Rutger en hun zoontjes Abel en Isaac veel geluk toe met hun 

prachtige zoon en broertje Levi!  

 

Schooltijden  

Vanaf komende maandag gaan de kinderen weer op de nor-

male tijden naar school. Om 8.25 u gaan de groepen naar 

binnen, zodat er om 8.30 u gestart kan worden. Voorheen 

vertrok de bovenbouw 5 min eerder naar huis en ook dit 

wordt nu gewoon weer om 12.15 u of 14.45 u.  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Afgelopen dinsdag heeft de MR de eerste vergadering van 

het schooljaar gehad. Zij komen dit schooljaar nog 4 keer bij 

elkaar. (10 november, 26 januari, 6 april en 22 juni) 

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel ver-

tegenwoordigd. De MR praat mee, geeft advies en beslist 

mee over zaken die de school aangaan, zoals arbo en veilig-

heid, schoolbeleid en personeelszaken.  

Personeelsgeleding: Dorry Campen en Christa Brouwer.  

Oudergeleding: Nienke van Hensbergen en Erwin van de 

Ven.  

De MR zal geregeld een stukje in de nieuwsbrief plaatsen. 

 

Kinderboekenweek  

Een jaarlijks terugkerende activiteit bij ons op school is de 

Kinderboekenweek. Het Kinderboekenweekthema van 2020 

is: “En toen?”  

Lezen is een belangrijk onderdeel binnen onze school en on-

ze samenleving, vandaar dat we er ook dit jaar weer extra 

aandacht aan willen besteden. Via Parro houden wij u op de 

hoogte wat wij samen met de kinderen ondernemen gedu-

rende de kinderboekenweek.  

 

Podiumviering groep 7 

Woensdag 14 oktober is de podiumviering van groep 7. Op 

dit moment zijn wij met elkaar in gesprek op welke wijze wij 

deze podiumviering vorm kunnen geven. De ouders van de-

ze groepen ontvangen informatie hierover van meester 

Frank. 

 

Kinderboekenweek 
met als thema  
“En toen?”: 
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Kijkmoment  

Het eerste kijkmoment van dit schooljaar op donderdag 1 

oktober zal een andere vorm hebben. Vanaf 14.30 uur zullen 

de kinderen op het plein staan. Als u op het plein komt, mag 

u uw kind(eren) ophalen en samen een rondje lopen over 

ons vernieuwde schoolplein. Uw kind (eren) geven een rond-

leiding. Ook zullen zij een werkje/schriftje laten zien waar zij 

heel trots op zijn. We hanteren een éénrichtingsroute. Deze 

weet uw kind. Tot 1 oktober! 

 

Muziekonderwijs bij De Tweede Stee en De Poort 

Afgelopen maanden hebben beide basisscholen in Loenen 

gesprekken gevoerd met muziekvereniging Olto over het 

muziekonderwijs op school. Na een enthousiaste kennisma-

king hebben wij inmiddels concrete plannen om vanaf vol-

gend schooljaar, samen met Olto het muziekonderwijs op de 

basisschool een boost te geven. 

Het doel is om een meerjarig lesprogramma op te stellen 

waar muziekeducatie een onderdeel van gaat vormen. U be-

grijpt dat dit enige voorbereidingstijd vergt, omdat ook de 

financiële middelen hiervoor op orde moeten zijn. 

Inmiddels is hiervoor een aanvraag gedaan bij 

‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK). Ook heeft muziekver-

eniging Olto zich aangemeld bij Rabo Clubsupport, om 

kunststof instrumenten te kunnen financieren. Binnenkort 

volgt meer informatie over dit unieke initiatief! 

Sport van de maand  

https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand/hoe-
werkt-het  
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Vertrouwenspersoon op school  

De wet verplicht dat een school zowel een interne vertrou-

wenspersoon als een externe vertrouwenspersoon moet heb-

ben. Hierover kunt u informatie vinden op onze website on-

der het kopje schoolgids.  

 

Ook dit schooljaar is onze interne vertrouwenspersoon juf 

Lianne Amptmeijer. Bij haar kunnen leerlingen en ouders te-

recht met zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat 

niet direct met de groepsleerkracht of directie willen 

doen. Deze week zal zij een rondje in de klassen maken. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw (mail)adres? 

Geef het door via: 

pooadmin@ 

veluwseonder-

wijsgroep.nl 

 

Neem regelmatig een 

kijkje op onze website 

www.kbsdepoort.nl 
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