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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand november. We hopen dat 
iedereen genoten heeft van de herfstvakantie. Komend weekend gaat de 
wintertijd in en deze maand zal de Sint weer voet aan wal zetten in ons land. In 
deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten die de komende periode 
op de agenda staan. Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet,   

Team KBS De Poort                                                                                   

 

De Poort in herfstkleuren, foto gemaakt door Erwin 

Schoolfruit 

 

Onze school is ingeloot voor het EU schoolfruit- en groenteprogramma              

2021-2022. Dit betekent dat wij 20 weken lang fruit en groente geleverd        

krijgen  voor de hele school. 

November 

2021 



 

 

 

  

 
  

 We ontvangen het schoolfruit vanaf week 46 (15 t/m 19 november)  t/m week 16 

van 2022 (18 t/m 22 april). In deze periode  krijgen de kinderen 3 x per week 1 stuks 

fruit /groente op school. Dit zal zijn op de woensdag, donderdag en vrijdag. Met EU-

Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente 

te eten. Dat is niet   alleen gezond, maar ook leuk! Wilt u elke week weten welke 

stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief 

voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  

Voor meer informatie over het EU-schoolfruitprogramma verwijzen wij u naar de 

flyer die u als een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief aantreft. 

 

Welkom aan …… 

Melody en Tess worden in november 4 jaar en gaan binnenkort starten in groep 1. 
Wij wensen jullie allebei alvast een fijne verjaardag en een fijne en leerzame tijd toe 
bij ons op school.      

Ouderhulp gevraagd: 

Verkeersbrigadiers: 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig zelfstandig naar school         

kunnen lopen of fietsen. Dankzij de inzet van een enthousiaste groep 

verkeersbrigadiers kunnen de kinderen veilig en verantwoord de Hoofdweg 

oversteken.  

Helaas hebben wij een aantal verkeersbrigadiers/ouders te weinig om de       

planning rond te kunnen krijgen. Daarom zijn wij op zoek naar ouders /        

vrijwilligers die ons hiermee willen helpen. Wij hebben nog een aantal open       n 

plekken in het brigadiersrooster: 

- Maandagochtend 08.15 uur 1 x per twee weken 

- Dinsdagmiddag 14.45 uur 

- Donderdagmiddag 14.45 uur 

Bent u in de gelegenheid om op een van deze momenten te brigadieren dan        

zouden wij daar heel blij mee zijn. Wist u overigens dat u uw eigen  kind(eren)   

eerder  in de klas mag brengen of langer in de klas mag laten, zodat u de            

handen vrij heeft om te brigadieren? Ook wanneer u niet iedere week kunt              

maar bijv. eens in de twee weken horen we dat graag. U kunt hiervoor                 

contact opnemen met Chantal Hagen, c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl           

Geeft u a.u.b. in uw mail aan welke dagen u wilt/kunt helpen en op welke          

tijden. Ouders die zich nieuw aanmelden krijgen de mogelijkheid om een korte 

cursus brigadieren te volgen. Mogen we op uw hulp rekenen? Alvast onze hartelijke 

dank! 
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Luizenpluizers  

Op school hebben we een club fantastische luizenmoeders die normaal gesproken na 
elke vakantie alle kinderen op school  op hoofdluis controleert. Dit is een hele 
effectieve manier om de school neten- en luizenvrij te houden. Vanwege de 
coronamaatregelen hebben de controles op school vorig schooljaar niet 
plaatsgevonden maar afgelopen woensdag zijn de kinderen voor het eerst sinds 
lange tijd weer op school gecontroleerd door de luizenpluizers. Als vrijwilliger staan 
de luizenmoeders ook altijd voor u klaar om u te voorzien van informatie en waar 
nodig voor hulp met kammen en/ of wassen. 

Voor dit nieuwe schooljaar is de werkgroep nog op zoek naar versterking. Heeft u 
interesse, dan horen we dat heel graag. Wilt u eerst nog wat meer informatie, dan is 
dat natuurlijk ook mogelijk.  Spreek ons gerust aan, of bel of app ons.  

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!. Contact opnemen kan met de 

werkgroepcoördinator Debbie Gort: tel.nr. 06-15583637 

 

Oudergesprekken  

In de periode van 15 t/m 25 november zullen er facultatieve 10-minutengesprekken 
plaatsvinden. Facultatief betekent dat zowel ouders/verzorgers als leerkrachten een 
gesprek kunnen inplannen, maar dat is geen verplichting.  

De leerkracht kan u benaderen voor een gesprek. Wilt u zelf een gesprek aanvragen, 
dan kunt u een parro-bericht sturen naar de groepsleerkracht.  

Groep 7: De ouders/verzorgers van groep 7 ontvangen een parro-bericht vanuit 
meester Frank. Zij worden allen uitgenodigd voor een ouder-/kindgesprek, waarbij 
een voorlopige richting voor het voortgezet onderwijs wordt gegeven. Zo kunnen de 
leerlingen van groep 7 in januari/februari ook al open dagen bezoeken.  

 

Winteractie 

In de voorverkoop zijn er al veel rookworsten en pepernoten verkocht voor onze 
jaarlijkse winteractie. Onze dank daarvoor en goed gedaan! 
 
De bestellingen die in de voorverkoop zijn gedaan worden vrijdag  5 november op 
school aan de leerlingen uitgedeeld. Wil u ze die dag een extra tas mee laten nemen? 
 
Op zaterdag 6 november van 09.00 tot 15.00 uur zetten wij een kraam neer bij de 
Spar. Mensen uit het dorp kunnen daar worsten/pepernoten kopen en hun 
bestelling ophalen. Wij zijn nog op zoek naar ouders/verzorgers die in een tijdblok 
van 2 uurtjes kunnen helpen bij de kraam. In de Parro-agenda is een item 
aangemaakt waar u zich kunt opgeven om te helpen.  
 
Mocht u nog vragen hebben over de actie dan kunt u contact opnemen via het 
volgende mailadres: ouderraadkbsdepoort@gmail.com  
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Podiumviering groep 3-4 

Op woensdag 24 november is het de beurt aan de kinderen van groep 3-4 om een 

spetterend optreden te gaan verzorgen.  Juf Christa zal in een bericht via Parro laten 

weten hoeveel personen er per kind kunnen komen kijken. Aanvang is 11.30 u. 

 

Sinterklaas 

Vrijdag 26 november zullen we het sinterklaasfeest op school vieren. Uitgangspunt is 
dat we er weer een gezellig feest voor de kinderen van gaan maken. Verdere 
informatie volgt later. 
 

 

 

Studiedag in december 

Op woensdag 1 december staat er voor het team een studiedag op de agenda. Alle 
leerlingen zijn deze dag vrij. Deze dag was reeds eerder aangekondigd en staat ook 
vermeld op de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons heeft 
ontvangen.  
 

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.  
 
Voor de kosten van het schoolreisje zult u later dit schooljaar (april 2022) een nieuw 
betaalverzoek van ons ontvangen.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Even voorstellen …. 

Martijn Wiegman 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Ik ben Martijn Wiegman, 47 jaar en woon samen met mijn partner Marlies en 2 zoons (Rutger en Joost) in 
Brummen. Als eerstejaars student aan de Hogeschool van Nijmegen PABO versneld,  ben ik al vanaf week 39 als 
stagiair te vinden in groep 8 van KBS De Poort. 

Huh….. 47 jaar en eerstejaars student……dat klinkt wellicht wat vreemd, maar gezien het tekort aan 
leerkrachten in het onderwijs zult u dit in de toekomst waarschijnlijk vaker gaan horen.  

Ik ben 18 jaar werkzaam geweest bij Nationale Nederlanden op de afdeling Collectief Pensioen en heb eigenlijk 
altijd al een passie gehad voor het onderwijs. In 2003,  toen ik op zoek was naar een nieuwe baan, heb ik mij 
ook al eens verdiept in het "zij-instroom" traject voor leerkracht basisonderwijs. Dit traject stond destijds nog 
in de kinderschoenen en kon mij nog niet de stabiliteit bieden die ik nodig had. Een baan bij Nationale 
Nederlanden heb ik destijds als alternatief geaccepteerd. Nu, 18 jaar later, ben ik vanwege een reorganisatie 
boventallig geworden. Dit was voor mij het moment om het opnieuw te proberen om mij om te laten scholen 
tot leraar basisonderwijs. Vanaf begin september zit ik 1 dag per week in de schoolbanken en sinds week 39 
loop ik anderhalve dag per week stage op KBS de Poort. Op donderdag en vrijdagochtend ben ik te vinden in 
groep 8. 

Ik ben ontzettend blij dat ik nu in de praktijk mag ervaren hoe het eraan toegaat op een basisschool. In mijn 
vrije tijd ben ik ook actief als voetbaltrainer bij  Sportclub Brummen en daar krijg ik enorm veel energie van. Ik 
hoop met deze stage dezelfde energie te ervaren. De omstandigheden op KBS De Poort zouden dat zeker niet 
in de weg mogen staan. Vanaf het eerste moment dat ik kwam aan lopen richting de school was ik al 
enthousiast. Zoveel groen en ruimte geeft me een gevoel van vrijheid en dat moet voor de kinderen ook 
heerlijk zijn. Mocht u nog vragen hebben of gewoon eens een praatje willen maken, schroom dan niet om mij 
aan te spreken bij groep 8 of op het schoolplein. 

Groet,  Martijn Wiegman 

Nikki Ploeg 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Nikki Ploeg, 27 jaar en ik woon samen met mijn vriend in Loenen. Sinds twee jaar werk ik als 
logopedist in de omgeving Rheden en Doesburg. 

Dit schooljaar ben ik begonnen met de Master Educational Needs; Expert Dyslexie/ taal. Het leuke aan deze 
opleiding is, dat we direct de theorie in de praktijk gaan brengen aan de hand van verschillende 
beroepsopdrachten. Deze opdrachten mag ik op De Poort komen uitvoeren. Ik zal voornamelijk in groep 3/4 
meelopen op dinsdag, maar misschien duik ik zo nu en dan ook nog eens een andere klas in. 

Wie weet tot ziens op De Poort! 

  



 

 

 

 

Muziekonderwijs Loenense basisscholen 

 

Vorig jaar zijn er gesprekken gestart tussen beide basisscholen in Loenen met muziekvereniging Olto over het 
muziekonderwijs op school. Na een enthousiaste kennismaking werden er  concrete plannen gesmeed om 
vanaf dit  schooljaar, samen met Olto, cultuureducatie op de basisschool dorpsbreed een boost te geven. Het 
eerste doel  daarbij is om een meerjarig lesprogramma op te stellen waar muziekeducatie een onderdeel van 
gaat vormen.  
 
Om deze plannen daadwerkelijk te kunnen realiseren was wel enige voorbereidingstijd nodig,  omdat ook de 
financiële middelen hiervoor op orde moesten zijn. Hiervoor is een aanvraag gedaan bij Cultuurwijzer voor 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK). CMK is een stimuleringsregeling gefinancierd door de rijksoverheid en 
de gemeente Apeldoorn met als doel het verbeteren van de cultuureducatie in het basisonderwijs. Ook had 
muziekvereniging Olto zich aangemeld bij de  Rabo Clubsupport actie, om kunststof instrumenten te kunnen 
financieren.  
 
Alle inspaninningen zijn niet voor niets geweest want op 30 september jl. was het zover en vond de feestelijke 
opening plaats van dit unieke muziekonderwijsproject bij dorpscentrum De Brink in Loenen. Om de start van dit 
nieuwe project te vieren kwamen wethouder Detlev Cziesso en beleidsadviseur Cultuur van de gemeente 
Apeldoorn Julie Flesseman samen met het team van Cultuurwijzer langs in Loenen.  
Leerlingen van basisschool de Poort en de Tweede Stee waren hierbij aanwezig. Beide scholen  werden 
bekroond met een ‘kwaliteitsstempel’, een CMK muurschildje, dat op deze dag is overhandigd. 
 
Dankzij dit unieke project gaan de kinderen van de Loenense basisscholen structureel en professioneel 
muziekonderwijs op school krijgen. Naast dat het heel leuk en leerzaam is om met muziek bezig te zijn kan 
meer muziek in de samenleving ook een verbindpunt zijn tussen het onderwijskundig, cultureel en 
maatschappelijk veld.  
 

 



 

 

 

 

 

Nieuws vanuit de Kliederkerk 

Na lang wachten, mogen we weer een Kliederkerk organiseren. Op 31 oktober 2021 vindt de vierde Kliederkerk 

in Loenen plaats. Deze keer wordt de Kliederkerk direct vanaf het begin door veel vrijwilligers opgezet! De 

vrijwilligers komen o.a. uit beide kerken van Loenen, maar ook vrijwilligers die geen kerk of een kerk buiten 

Loenen bezoeken. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud samen op een 

creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Gezinnen met kinderen kunnen op 31 oktober 

samen met veel plezier ontdekken, vieren en eten. De Kliederkerk wordt deze keer gehouden in basisschool De 

Poort aan de Hoofdweg 53 in Loenen. 

Er worden deze keer activiteiten georganiseerd die te maken hebben met het thema “de Schepping”. De 

activiteiten zijn dit keer heel divers: wolken maken, schilderen, plantjes maken, een dierenparcours afleggen en 

nog veel meer.  

Lijkt het je ook zo leuk en ben je heel nieuwsgierig naar de andere activiteiten, kom dan gezellig vrijblijvend een 

kijkje nemen. Neem ook gerust familie, buren of een vriend of vriendinnetje mee. Deze keer starten we om 

14.00 uur en na een paar hapjes is het rond 16.00 uur weer afgelopen. Toegang is vrij, vrije gift is mogelijk. 

Hopelijk tot dan! Voor meer informatie kunt u mailen naar” 

 kliederkerk@pknloenenveluwe

Sinterklaas in Loenen 

Het is weer bijna zover. Sinterklaas en zijn Pieten komen zaterdag 13 november aan in ons land. Natuurlijk 

slaan ze Loenen niet over. Op zondag 14 november komt Sinterklaas met zijn Pieten aan in Loenen. We zetten 

in, met de  geldende maatregelen, om dit jaar een intocht te organiseren voor alle kinderen uit Loenen en 

omstreken en aansluitend een gezellig Sinterklaasfeest in de Brink. Dit alles onder voorbehoud van 

goedkeuring van de gemeente Apeldoorn. 

Binnenkort volgt meer informatie op social media, loenenopdeveluwe.info, via het informatiebord bij de SPAR 

en bij Eetcafé “het Ruifje”. 

Tips van Veilig Verkeer Nederland 

Het is herfst en de donkere dagen komen er aan. Tijd om de fietsverlichting te checken, want het is vroeger 

donker. Hieronder enkele tips van Veilig Verkeer Nederland. 

 

 

 

mailto:kliederkerk@pknloenenveluwe.nl


 

 

 

 

 

 

 

AAN in het donker 
Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is 

het extra belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer 

Nederland de overheidscampagne AAN in het donker! Hoe sta jij aan? 

  

1. Zet je fietslicht aan 

Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze 

aan? Dan is het tijd je fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is 

verlichting verplicht. 

2. Check je fiets 

Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk op 

school met het project Veilig op de Fiets of thuis met de online VVN 

Fietscheck. 

3. Val op met je kleding 

Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het 

beste op. Bij mist ben je beter zichtbaar in donkere kleding. In alle gevallen 

helpen reflecterende strips ook om beter op te vallen. 

 

 

Fietsverlichting kapot?  
Repareer het zelf of breng je fiets naar de fietsenmaker, zodat je weer veilig 

onderweg kunt. Wij hebben handige video's gemaakt om te helpen als je zelf de 

verlichting wilt repareren. Of je nou vaste verlichting hebt of batterijverlichting.  

 

https://vvn.nl/zo-repareer-jij-je-

fietsverlichting?utm_source=Basisscholen+met+lidmaatschap+VVN+en%2Fof+Educatieli

jn&utm_campaign=72d7061142-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_15_08_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0

5b8b12604-72d7061142-68512803 
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