
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

 

 

 

  

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

 

Het einde van het jaar 2020  is in zicht. En bijzonder jaar die we niet snel zullen 

vergeten. Eerder dan verwacht moesten wij deze week even met z’n allen 

omschakelen, zowel u als ouder/verzorger, de kinderen en wij als team van De 

Poort. Gelukkig hebben we een deel van onze kerstviering naar dinsdag kunnen 

verplaatsen en hebben we het schooljaar gezamenlijk afgesloten vanuit een fijne 

kerstsfeer. Woensdag t/m vrijdag zijn wij bezig geweest met alle voorbereidingen 

voor het afstandsonderwijs dat start op 4 januari 2021. Fijn om jullie allen nog 

even gezien te hebben bij het ophalen van de schoolspullen! 

 

Wij hopen dat we vanaf 18 januari 2021 weer alle leerlingen in de school mogen 

ontvangen. Het team van De Poort zal zich ook in de tweede helft van het 

schooljaar verder inzetten om met elkaar leerzaam en inspirerend onderwijs te 

verzorgen. Maar eerst gaan wij allen lekker genieten van de kerstvakantie! 

  

Vandaag ontvangt u alvast de nieuwsbrief van januari 2021.  

 

Wij willen u bedanken voor uw support, samenwerking en hulp op welke wijze 

dan ook! Namens ons ook enorm bedankt voor de leuke attentie die we van  

jullie ouders en kinderen hebben ontvangen, geregeld door de OR. We hebben 

allen de kerstster en het windlicht een mooie plek gegeven.  

 

Namens het team van de Poort wensen wij u allen in deze bijzondere tijd hele 

fijne feestdagen. Alle goeds en veel gezondheid voor 2021! 

 

Met vriendelijke groet,  

Team KBS De Poort 

  

 

 

 

 

Januari 2021 



 

 

 

  

Welkom aan …... 

Robine en Elise verhuizen binnenkort naar Loenen en starten na de kerstvakantie bij 
ons op school. Robine komt in groep 7 en Elise in groep 5. Wij wensen jullie een hele 
fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.   

IB-werkzaamheden 

Het zwangerschapsverlof van onze IB’er Hananja Grootewal zit er bijna op. Vanaf de 
week van 11 januari is zij weer op school aanwezig.  

Cito toetsen 

In januari en de eerste helft van februari worden er normaliter in iedere groep 
verschillende Cito toetsen afgenomen. Echter zal dit nu niet het geval zijn en 
wachten wij op advies vanuit Cito. Wij houden u op de hoogte.   

Resultaten van onze school 

KBS De Poort is transparant en open over de resultaten. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar onze schoolgids.    

Informatie en cijfers over scholen vindt u op  https://scholenopdekaart.nl/ Op deze 
website kunt u onze school vergelijken met andere scholen en het landelijk 
gemiddelde. Om op de website van scholen op de kaart rechtstreeks een kijkje te 
nemen bij onze school klikt u op onderstaande link: :  

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/loenen/12058/kbs-de-poort/ 

Voor resultaten en cijfers over het schooljaar 2019-2020 verwijzen wij u naar de 
publieksversie van ons  jaarverslag 2019-2020 

Even voorstellen…. 

Enige tijd geleden hebben wij u al geïnformeerd over de tijdelijke afwezigheid van juf 
Tamara. Na de kerstvakantie zal juf Manon tijdelijk op de maandag in groep 8 gaan 
werken. Hieronder stelt zij zich even kort aan u voor.  

Ik ben Manon van Amersfoort, 22 jaar oud en ik woon in Emst. Ik ben voor de zomer 
afgestudeerd en sinds kort begonnen als invalleerkracht binnen de Veluwse 
Onderwijsgroep. Vanaf 4 januari werk ik op de maandagen op De Poort en op 
woensdag en donderdag val ik op verschillende scholen in.  

Wellicht tot snel en alvast fijne en gezonde feestdagen gewenst. 

Met vriendelijke groet, 

Manon van Amersfoort. 

  

 

 

 

 

 

https://scholenopdekaart.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/loenen/12058/kbs-de-poort/
http://kbsdepoort.nl/1646-2/


 

 

Ontruimingsoefening 

Op 8 december hebben we een geplande ontruimingsoefening gedaan. Het is goed 

om elk schooljaar op een aantal momenten de school te ontruimen, zodat alle 

leerkrachten en leerlingen weten hoe een ontruiming werkt, wat de vluchtroutes zijn 

en waar we verzamelen. De school was snel leeg en we hebben de stopwatch 

gestopt op 2 minuut en 28 sec. Op dat moment waren ook de laatste controles 

uitgevoerd en stonden alle leerlingen op de verzamelplaats. Later in het schooljaar 

zullen we nog een keer een oefening doen.  

 

 

Kerst 

Wat hebben we veel ouderen een kaart kunnen sturen! Ons kerstspel en 

kerstwensen kunt u terugzien via de video in Google Classroom. Wat hebben de 

leerlingen hard geoefend en met bewondering hebben we naar het kerstspel 

gekeken. Het team van de Poort heeft voor u allen en de leerlingen een kerstgroet 

opgenomen!  

 

Tot in het nieuwe jaar!  

                                         

 

 

 

  



 

 

 

Insectenhotel 

In het nieuwe jaar gaan we met alle kinderen een insectenhotel                                  

vullen. Deze is gesponsord vanuit gemeente Apeldoorn in                                  

samenwerking met IVN.  

In verband hiermee zijn we op zoek naar de volgende spullen: 

Dennenappels 

Baksteen met gaten 

Houtwol, houtsnippers, schors 

In een massief stuk hout gaten van 4 tot 8 mm 

Bamboe, holle takken 

Riet 

Dakpannen 

 

 

 



 

 

 


