
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

 

 

 

  

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

 

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus geldt al voor het hele 
schooljaar dat geplande activiteiten die vanuit school georganiseerd worden 
aangepast worden of niet door gaan. Vorig schooljaar rond deze periode dachten 
we nog dat we voor één schooljaar een alternatief moesten zoeken voor het 
groep 8 kamp. Helaas staan we nu voor hetzelfde dilemma. Inmiddels zijn 
landelijk enige versoepelingen aangekondigd vanaf 28 april. Hopelijk gaat dit wat 
meer mogelijkheden geven voor de komende periode. 
 
In de meivakantie zal de grote rode telefooncel vanuit de hal worden verplaatst 
naar buiten. Ook zal er een begin worden gemaakt met het leggen van een 
nieuwe vloer. Groep 8 en de kantoorruimte zullen als eerste worden voorzien van 
nieuw marmoleum, de rest van de school volgt later. 
 
Wij wensen iedereen een fijne meivakantie. 
 

Met vriendelijke groet,  

Team KBS De Poort  
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Welkom aan …... 

Binnenkort worden Daylen en Marit 4 jaar en zij  gaan starten in groep 1. Binnenkort 

verhuist Mika naar Loenen en hij start na de meivakantie in groep 3. Wij wensen 

jullie allemaal een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school. 

Studiedagen  en extra vrije dagen in mei / juni 

Donderdag 13  mei is het Hemelvaartsdag. Vrijdag 14 mei, de dag na Hemelvaart, zijn 

ook alle kinderen vrij.  

Maandag 14 juni heeft het team een studiemiddag en zijn alle kinderen vrij.  

Deze dagen waren reeds gecommuniceerd aan het begin van het schooljaar en staan 

vermeld in de jaarkalender van dit schooljaar.  

 

Corona  

Landelijk worden er vanaf 28 april enkele versoepelingen doorgevoerd in de 

Coronamaatregelen. Wij blijven werken in bubbels om besmettingen op school te 

voorkomen. De meivakantie staat voor de deur. Wij vragen u om de Coronaregels te 

blijven naleven.  

 

Corona bezoek aan het buitenland  

Het advies van de RIVM t.a.v. reizen luidt als volgt: 

- Blijf in Nederland, ga niet op reis 

- Voor reizen buiten Nederland geldt, reis alleen bij ernstige 

familieomstandigheden of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en 

waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is.  

- Bent u toch in het buitenland geweest en komt u terug uit een “oranje of 

rood land” dan geldt het protocol basisonderwijs. Uw hele gezin gaat bij 

terugkomst direct 10 dagen in quarantaine.  

- Ouders, onderwijzend personeel en kinderen krijgen – net als iedereen in 

Nederland – na een verblijf in een land waar code oranje of rood geldt of 

een land of gebied dat wijzigt tijdens de vakantie van code geel naar code 

oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te 

gaan bij terugkomst. Een negatieve test is geen vervanging van de 

thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test moeten zij 10 dagen thuis 

blijven.  

- Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet 

op school of op het schoolplein komen. Zie voor meer informatie de  

Quarantaine Reischeck: :https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl 

 

 

 

 

 

 

 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/


 

 

Hulp stagiaires 

Tijdens de lockdown hebben wij voor de noodopvang de hulp gehad van drie 

stagiaires van de PABO. Het is fijn om te kunnen melden dat Jesse Wawczijnkiewicz, 

Daniel Reuvekamp en Kim Bosgoed ons tot aan de zomervakantie blijven 

ondersteunen.  

Grasmaaihulp gezocht 

Rondom het schoolplein hebben wij de beschikking over een prachtig grasveld. 

Dankzij de hulp van ouders kan het gras behouden blijven en hoeft het niet te 

worden vervangen door een andere ondergrond. In het maaiseizoen wordt er een 

rooster opgesteld waarin staat wanneer iedereen aan de beurt is.  

Gelukkig zijn er ook dit jaar weer enkele ouders die zich bereid hebben verklaard bij 

toerbeurt het gras te willen maaien maar dit clubje is eigenlijk nog iets te klein.  

Wij zijn daarom nog op zoek naar wat extra hulp voor het grasmaaien. Het maaien 

kan op een moment in de week dat u het schikt en de school beschikt over een 

grasmaaier. 

Lijkt het u wat en bent u in de gelegenheid dan horen we dat heel graag van u. 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl 

Alvast onze hartelijke dank! 

Gymlessen buiten 

Rondom de school hebben we veel ruimte en een prachtig veld waar we gebruik van 

mogen maken. Dat is één van de redenen waarom we vanaf de meivakantie tot de 

herfstvakantie met de groepen 3 t/m 8 - indien het weer het toelaat – zo veel 

mogelijk buiten zullen gymmen.  

Daarom willen wij u vragen er voor te zorgen dat de kinderen in deze periode  buiten 

gymkleding meenemen (bijvoorbeeld een trainingspak, broekje met shirt en 

buitengymschoenen). Mocht het weer heel slecht zijn dan kunnen we besluiten de 

gymlessen naar binnen te verplaatsen. Wij willen u daarom vragen het weer ’s 

ochtends in de gaten te houden en bij twijfel in ieder geval ook binnen gymschoenen 

en de fiets mee te geven. Dit laatste geldt uiteraard alleen voor de groepen 5 t/m 8.  

Kledinginzameling 

Hallo allemaal, 

Kledingkast al lente klaar? Deze meivakantie kledingkast opruimen op de planning 
staan? Bewaar deze oude kleding, want deze kilo’s zijn geld waard. 

We willen dit jaar als school weer meedoen aan de ‘bag2school’ actie. Verzamel dus 
al je oude kleding en breng de zakken na de meivakantie naar school, waar ze onder 
het afdak van het  buitenlokaal gezet mogen worden. 
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Voor verdere informatie zie de website: https://bag2school.nl/ 

Wij hopen als school en ouderraad dat er net als vorig jaar een mooi bedrag 
ingezameld wordt, zodat we dit geld kunnen gebruiken voor een speeltoestel op het 
schoolplein waar we voor aan het sparen zijn. 

Zie voor meer informatie de flyer achter deze nieuwsbrief.                                                                       
De zakken kleding worden op vrijdag 4 juni opgehaald. 

Alvast bedankt!  

Een kledinggroet van de ouderraad 

Sportactiviteiten Accres 

De meivakantie is alweer aanstaande en daarom organiseert Accress 

Sportstimulering veel leuke sportactiviteiten voor diverse doelgroepen in de 

meivakantie. De activiteiten zijn opgesteld met inachtneming van de geldende 

Corona richtljnen. 

Veel van de activiteiten zijn gericht op de basisschool kinderen. Zie voor meer 

informatie onderstaande link en bijgevoegde flyer. 

https://sportstimulering.accres.nl/activiteiten-meivakantie 

Wandel-4-daagse 

De traditionele Wandel4Daagse in Eerbeek kan niet doorgaan vanwege de 

coronacrisis. Bij deze willen we jullie graag informeren over het alternatie voor de 

Wandel4Daagse Eerbeek 2021. 

Onze organisatie wil graag alle inwoners van Eerbeek en omstreken en uiteraard ook 

alle basisscholieren de mogelijkheid bieden om alsnog lekker in beweging te blijven 

en een eigen feestje te bouwen tijdens het lopen van de alternatieve 

Wandel4Daagse. Dit gebeurt natuurlijk allemaal op een veilige manier en uiteraard 

coronaproof. Via de KWBN kan iedereen deelnemen aan de Home Edition. Iedereen 

kan zichzelf heel eenvoudig online inschrijven en er hoeft nik voor georganiseerd te 

worden. Alles is hierbij goed geregeld. Alle deelnemers starten vanuit huis en er 

wordt met de handige app eRoutes uitgestippeld voor de zelf gekozen afstand.  

Alle belangrijke informatie is te vinden op onze website:  https://4daagse-

eerbeek.nl/.  Ook kan er via de website ingeschreven worden. Zie tevens de flyer 

achter deze maandbrief. 
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