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Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort, 

 

Hebben jullie het Sinterklaasjournaal wel  gezien?  

Het verstoppen van die kolen, dat verdiende echt geen tien 

Gelukkig kwamen we toch nog aan in Zwalk aan de Dieuwertje Blokkade 

Maar helaas door corona zonder de gebruikelijke feestbrigade 

Van de vele plekken in het land waar wij komen 

Hebben wij basisschool De Poort in onze favorietenlijst opgenomen 

De Sint herinnert zich de caravan van vorig jaar 

Nu stond er een eigen thuiswerktafel en een fijn bed voor mij klaar 

Wat heb ik bij jullie op school heerlijk kunnen pitten 

Na vandaag heeft de Sint er voor de Poort toch echt alle uurtjes opzitten 

Genoten hebben wij vandaag van het feest en jullie plezier 

Volgend jaar staat al geboekt en komen wij weer langs voor heel veel vertier 

Bedankt! 

Een hartelijke groet van Sint en Piet   

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

December is een donkere maand, maar er zijn feestdagen die gezelligheid             

en licht brengen. Vandaag hebben wij de Sint en de Pieten op school  

mogen begroeten en daarna wordt de hele school in kerstsfeer gebracht.        

Maar tussen de feesten door wordt er ook gewoon gewerkt en geleerd in           

alle groepen in deze laatste periode voor de kerstvakantie.                                    

Wij wensen iedereen een gezellige maand toe. 

Met vriendelijke groet, 

Team KBS De Poort 

 

  

          

 

December 2020 



 

 

 

  

Welkom aan …... 

Sinds kort is Samir drie middagen bij ons op school aanwezig als vrijwilliger. Hij helpt 
meneer Erwin met allerlei klussen in en om de school. Van harte welkom Samir en 
veel succes!  

Van harte gefeliciteerd 

Juf Velda is onlangs geslaagd voor de opleiding tot onderwijsassistent. Van harte 
gefeliciteerd! Velda was natuurlijk al een bekend gezicht op school omdat zij haar 
stage en vrijwilligerswerk op De Poort heeft gedaan. Nu Velda officieel haar diploma 
heeft behaald is ze officieel benoemd tot onderwijsassistent. Op de dinsdag en 
donderdag is zij de hele dag op school aanwezig en op maandag en vrijdag een 
aantal uren ter ondersteuning van de leerlingen en leerkrachten in alle groepen.  

Corona  

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 dit laatste soms nog wordt 
vergeten vandaar dat we dit nog even extra onder uw aandacht willen brengen.  
Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Sinterklaas 

Vandaag hebben de Sint en zijn Pieten een bezoek aan onze school gebracht.                         
Na het wakker maken van de sint, kon de dag beginnen. Het lokaal van groep 8 was 
speciaal ingericht, zodat alle klassen een bezoek konden brengen aan Sint en de 
Pieten. De groepen 1-5 hebben elk ook een klein optreden gedaan. 

In de groepen 5 t/m 8 was het ook een gezellige boel. Daar hadden de             
kinderen voor elkaar een surprise gemaakt.  

We kunnen terugkijken op een heel gezellige dag! 

We bedanken Sinterklaas en de Pieten voor dit bezoek en hopen hen volgend jaar 
weer terug te zien! Ook willen we de OR en de hulpouders bedanken voor hun inzet. 

 

  

 

  

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-verkouden-kind/versie-0-jaar-groep-8
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-verkouden-kind/versie-0-jaar-groep-8
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-verkouden-kind/versie-0-jaar-groep-8


 

 

 

 

  
Kerst 2020  

Terwijl de Sint nog in het land is, zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor 

Kerst. Op vrijdag 4 december wordt de school versierd in kerstsfeer. Wanneer u thuis 

nog lichtslangen en plastic kerstballen heeft, houden wij ons aanbevolen. 

 
  

Dit jaar vieren wij het kerstfeest op school met de kinderen op donderdagavond 17 

december deels overdag en deels in de vroege avond. U ontvangt binnenkort de 

uitgebreide informatie over de kerstviering. 

  

Vrijdagochtend 18 december hebben de kinderen een gezellig programma in de 

eigen groep. Om 12.00 uur begint voor alle kinderen de kerstvakantie en kan 

iedereen gaan genieten van 2 heerlijke vrije weken.   

 

Winteractie 

Ondanks alle beperkingen in verband met de geldende Corona richtlijnen was de 

winteractie heel geslaagd. We willen de ouderraad, alle kinderen en hun ouders heel 

erg bedanken voor hun inzet tijdens de winteractie. Er zijn veel rookworsten  en 

pepernoten verkocht.  Een geslaagde actie was het daarom zeker met een mooie 

opbrengst van € 1996,66. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de 

kinderen van de school bij de diverse activiteiten die vanuit de OR worden 

georganiseerd.  

Goedkeuring gemeenteraad voor vorming 

samenwerkingsbestuur 

Namens het bestuur van de Veluwse Ondewijsgroep brengen wij het volgende 
bericht onder uw aandacht. 

In het voorjaar informeerden we u dat de Veluwse Onderwijsgroep van plan was een 
samenwerkingsbetuur te vormen. Dat plan heeft de gemeenteraad van de gemeente 
Apeldoorn op 12 november goedgekeurd. Dat betekent dat alle vijf stichtingen die 
nu deel uitmaken van de Veluwse Onderwijsgroep, vanaf 1 februari 2021 verder 
gaan als één stichting. 

Voor onze scholen en leerlingen zijn er geen directe consequenties. Er verandert 
niets aan het karakter of de levensbeschouwelijke identiteit van de scholen: 
openbare scholen blijven openbaar, katholieke scholen katholiek en christelijke 
scholen christelijk.  Op termijn zien we wel veel voordelen. Belangrijk is vooral dat de 
scholen hierdoor gemakkelijker kunnen samenwerken aan eigentijds en 
vooruitstrevend onderwijs. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Speelgoedactie voor de speelgoedbank in Apeldoorn 

Nu Sinterklaas weer in het land is en menig speelgoedwens in vervulling gaat, heeft de parochie net als vorig 

jaren weer een initiatief ontplooid om speelgoed in te zamelen voor de speelgoedbank. Wij zijn benaderd met 

de vraag of wij deze actie onder de aandacht van onze ouders willen brengen. Graag voldoen wij aan dit 

verzoek. Tevens stellen wij onze school open als inzamelpunt. Hieronder leest u meer over deze actie van de 

kerk.  

Middels de actie wordt aandacht gevraagd voor de kinderen met minder of geen speelgoed. Daarvan zijn er 

namelijk heel wat, ook in onze omgeving. Voor deze kinderen is een cadeau met hun verjaardag of een 

cadeautje met de feestdagen niet vanzelfsprekend, laat staan zomaar iets tussendoor. Om die reden wil de 

speelgoedbank deze kinderen helpen en hun leven een beetje leuker maken! Zij zamelen goed en herbruikbaar 

speelgoed in en geven het door aan gezinnen die van weinig geld rond moeten komen. Speelgoed is dan wel 

geen eerste levensbehoefte, maar door te spelen kunnen kinderen zich ontwikkelen. En ieder kind heeft het 

recht om te spelen, ongeacht de financiële situatie van de ouders! We willen graag aan iedereen vragen eens te 

kijken wat er thuis aan speelgoed is, wat nog goed is, maar waar niet meer mee gespeeld wordt en overbodig is 

geworden. Omdat we vinden, weten en ervaren dat spelen voor ieder kind ontzettend belangrijk is en een 

feestje moet zijn ondersteunt KBS de Poort de actie van de kerk van harte en stelt de school open als 

inzamelpunt.  

Van woensdag 16  tot en met vrijdag 18 december kunt u daar tussen 8.25 uur en 15.00 uur speelgoed 

inleveren. Er staan dozen buiten waar u het speelgoed in kunt deponeren. 

Het allerbelangrijkste is, dat de speelgoedbank als uitgangspunt heeft, dat ze alleen goed, compleet, bruikbaar 

en schoon speelgoed ontvangen en weggeven. Zij willen de kinderen die bij hun komen echt blij maken met 

bruikbaar speelgoed. Ze merken dat ze met name speelgoed voor de wat oudere kinderen (en dan vooral voor 

jongens vanaf een jaar of acht), voetballen, Duplo, Lego, Playmobil en K’nex nog goed zouden kunnen 

gebruiken. Voor deze leeftijd is het aanbod minimaal, dit zouden ze heel graag anders zien om teleurstellingen 

te voorkomen. Uiteraard is ander goed, schoon, compleet en bruikbaar speelgoed ook van harte welkom. 

Vanwege het enorme aanbod en uit het oogpunt van hygiëne nemen zij geen knuffels meer aan! Ook fietsen 

worden niet ingenomen.  

Wij hopen dat u samen met ons deze actie een warm hart toe wil dragen en dat we er samen met elkaar voor 

kunnen zorgen dat alle kinderen fijn kunnen spelen. Alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!  

Pastoraatsgroep Loenen/Eerbeek 

 

  



 

 

 

 

 

Activiteiten Accres in de kerstvakantie 

Graag brengen wij Accres onderstaand bericht onder uw aandacht. 

 

Afgelopen zomer hebben we voor het eerst het Multi Sport Event georganiseerd bij Hockeyvereniging Ares. 
Ongeveer 175 kinderen konden deze dag genieten van diverse sportactiviteiten zoals basketbal, volleybal, 
hockey, atletiek etc. waarbij iedereen op zijn of haar eigen niveau mee kon doen. 

In de kerstvakantie organiseren we wederom een Multi Sport Event, het event in de kerstvakantie zal 
plaatsvinden bij Apeldoornse Boys. Dit event bieden we buiten de reguliere sporten (basketbal, voetbal, 
handbal) ook diverse andere activiteiten zoals trefbal, mens erger je niet en grond/beweegvormen aan. 

De teams die zich aanmelden spelen verschillende soorten sporten en spelvormen tegen elkaar. Door de 
diversiteit in aanbod is het voor iedereen toegankelijk en kan iedereen uitblinken in de sport of spel die hij of zij 
leuk vindt!  

 

Praktische informatie Mulisport Event 

Dag                 : Woensdag 23 december 2020 

Tijd                 : 9.30 – 13.00 uur 

Locatie            : Apeldoornse Boys  

Voor wie         :  Groep 6/7/8 

Adres              : Dubbelbeek 60, 7333 NJ Apeldoorn 

 

Vind je het leuk om met je klas, je vriendengroep of een zelf samengesteld team uit jouw 

wijk mee te doen aan het Multi Sport Event? 

 

Klik hier om je aan te melden voor 16 December: Minimaal 10 teams en Maximaal 20 teams 

 

https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/activiteiten-in-de-kerstvakantie

