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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand december.  

Deze maand staan het sinterklaasfeest en de kerstviering centraal. De 
voorbereidingen voor en de feestdagen zelf, geven een extra fijne, leuke sfeer. 

Het sinterklaasfeest was vandaag en we kunnen u zeggen dat het een hele 
geslaagde dag was. Er zijn veel foto’s gemaakt. Leerkrachten zullen wat foto’s 
delen via Parro. Alle andere foto’s zullen we verzamelen en volgende week       
laten wij weten hoe wij deze met u zullen delen.  

We zijn nog even in afwachting wat er vanavond tijdens de persconferentie 
gedeeld zal worden. Wij hopen geen schoolsluiting, zodat we onderwijs op      
school kunnen blijven geven en verder kunnen met de voorbereidingen voor       
de kerstviering.  

Wij zullen u blijven informeren.  

Voor nu wensen wij u een goed weekend en een gezellige decembermaand. 

Met vriendelijke groet,   

Team KBS De Poort                                                                                   

 

December 2021 



 

 

 

  

  

Welkom aan …… 

Isabeau, Jessey en Tara worden in december 4 jaar en gaan binnenkort starten in 
groep 1. Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag en een fijne en leerzame tijd 
toe bij ons op school.     

 

 Corona  

Gisteren heeft u een brief van ons ontvangen over  het kabinetsbesluit m.b.t.de 
Coronamaatregelen in het basisonderwijs.  

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  

Op school blijven we ook  extra  aandacht besteden aan de 1,5 meter afstandsregel, 
voldoende frisse lucht, veelvuldig handen wassen en extra schoonmaak- en 
hygiënemaatregelen op school.  

Indien er na de persconferentie van vanavond nieuws te melden is, zullen wij u 
daarover vanzelfsprekend informeren.  

Sinterklaasviering 

Vandaag hebben de Sint en de Pieten een bezoek aan onze school gebracht.  Ze 
kwamen met een heel speciaal voertuig ons plein op. We hebben ze kort welkom 
geheten en binnen was er een uitgebreide ontvangst op het onderbouwplein. Sint 
had een mooie plek in zijn boot, waar de kinderen van de onderbouw goed voor 
gezorgd hebben. Als verrassing hebben we een schoolcadeau gekregen. Dit zijn 
allemaal speelmaterialen voor buiten en daar zijn we heel blij mee. Bedankt!   

Het lokaal van groep 8 was speciaal ingericht, zodat alle klassen een bezoek konden 
brengen aan Sint en de Pieten. De groepen 1-6 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 bedanken voor hun inzet. 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

Studiedag woensdag 1 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.  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Ongeveer 6 keer per jaar vergadert de MR van de school. De MR bestaat uit twee 

ouders en twee leerkrachten. De ouders zullen aan het eind van het schooljaar 

afscheid nemen van de MR. We zoeken dus twee nieuwe leden vanuit de ouders. 

Binnenkort zal u de vacature en meer informatie ontvangen.  

 

Winteractie 

We willen de ouderraad, alle kinderen en hun ouders/verzorgers heel erg bedanken 

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

verkocht. De exacte opbrengst is nog niet bekend maar een geslaagde actie was het 

zeker.  De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de kinderen van de school 

bij de diverse activiteiten die vanuit de OR worden georganiseerd.  

 

Kerst op De Poort  

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

Kerst. Nadere informatie over de kerst ontvangt u op een later moment van ons.  

  

Leerlingenraad 

Op onze school hebben we een leerlingenraad. Het doel van de leerlingenraad is om 
met elkaar plannen te maken voor de school, verbeterpunten te bespreken maar ook 
te benoemen wat heel fijn is op school. Ook nieuwe ideeën kunnen worden 
besproken. 
De leerlingenraad vergadert samen met juf Chantal met een agenda en notulen. De 
kinderen houden in hun eigen klas een vergadering waaruit punten voor de 
leerlingenraad naar voren komen. Die kunnen worden ingebracht. De groepen 4 t/m 
8 hebben ieder een jongen of meisje gekozen die zitting neemt in de leerlingenraad 
en de klas vertegenwoordigt. Deze vijf leerlingen denken mee over allerlei zaken 
betreffende de school en zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de school. 
 

Onlangs heeft de eerste leerlingenraad van dit schooljaar plaatsgevonden. Deze was 
ontzettend geslaagd en leuk. De kinderen waren goed voorbereid en er was haast 
gesprekstijd te kort. Hieronder in het kort de onderwerpen die zijn besproken: 

 

 

 



 

 

 

  
 

- Aan de hand van de door de leerlingen aangedragen punten hebben we met 

elkaar vastgesteld dat het goed is dat een aantal schoolregels weer wat 

worden aangescherpt zowel de regels in de school als buiten op het 

schoolplein.  

- Ook is er gesproken over het wc gebruik en het schoonhouden daarvan. 

- De leerlingen zijn over het algemeen heel tevreden over de nieuwe 

rekenmethode Pluspunt; er zijn verschillende tips & tops besproken. 

- De leerlingen zijn blij met de speeltoestellen op het plein. 

 

Speelgoedactie bij de Poort 

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van de organisatie van de 
speelgoedactie. 

 

Van 8 t/m 10 september hielden we een speelgoedactie bij de basisschool “De 
Poort”. Het school jaar werd begonnen met een schone lei en daar hoorde een 
schone speelgoedkast ook bij. Veel kinderen brachten mooie spulletjes mee voor de 
dozen die klaar stonden. Uiteindelijk konden we 26 bananendozen en tassen 
inleveren bij de speelgoedbank in Dieren/Velp. 

Drie keer per jaar en in december mogen kinderen die daarvoor in aanmerking 
komen vanwege de financiële situatie van het gezin, daar speelgoed en leesboeken 
uitzoeken. 

We zijn blij dat wij hierbij konden helpen! Dank aan ieder die meedeed! 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informatie Eerste Heilige Communie 

 

 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

De meeste ouders van kinderen die in aanmerking komen voor hun eerste communie hebben een brief thuis 
gekregen met een uitnodiging om mee te doen met de voorbereiding op de eerste communie. Maar door 
verhuizingen en andere oorzaken is ons adressenbestand misschien niet volledig. Daarom deze brief, via de 
school van uw kind. 

Een aantal jaren geleden heeft u misschien uw kind laten dopen. Een volgende stap om bewust op deze weg 
verder te gaan is deel te gaan nemen aan de viering van de Eucharistie. Uw zoon of dochter is nu op een leeftijd 
gekomen dat zij deze stap kunnen maken. Daarvoor is het van belang dat de kinderen wat leren over het geloof 
(catechese), maar dit vraagt ook om betrokkenheid van u als ouders.  

Anders dan voorgaande jaren zullen de kinderen niet allemaal tegelijk de eerste communie doen en is het 
voorbereidingsprogramma gewijzigd t.a.v. voorgaande jaren.  

Op de informatieavond zal hier uitleg over gegeven worden. De communie kan gedaan worden op een aantal 
zondagen door het jaar in de kerken waar eucharistie wordt gevierd (Apeldoorn, Loenen en Vaassen). 

Bij deze nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond die gehouden zal worden op  

woensdag 19 januari 2022 van 19.30 – 21.00 uur in het Emmaushuis, Stationsstraat 13, Apeldoorn. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen praktische zaken met betrekking tot de eerste Communie besproken worden 
en zal er toelichting gegeven worden op het catechese programma. 

Wilt u uw kind opgeven voor de voorbereiding en de viering van de 1e H. Communie? 

Dit kan via de mail secretariaat@franciscusenclara.com o.v.v. naam, achternaam, geboortedatum, doopdatum, 

doopplaats, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en school. 

Wij hopen van harte dat uw kind meedoet en dat het een mooi en inspirerend gebeuren zal worden voor uw 

kind en allen die erbij betrokken zijn. 

Met vriendelijke groet, 

 

Pastoor Hermens 

Mariska Litjes, medewerkster kindercatechese 
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Informatie Heilig Vormsel 

Geachte ouders/verzorgers, 

Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 en staat voor een belangrijk moment in het leven; 

Namelijk de overstap naar de middelbare school. Uw kind is op een leeftijd dat het steeds meer zelf keuzes 
gaat maken. Ook wat betreft de levensoriëntatie: Welke waarden vind ik belangrijk? Wat heeft Jezus van 
Nazareth mij te zeggen? Inspireert zijn levensweg mij? 

Het ontvangen van het sacrament van het Vormsel is een mogelijkheid om daar ‘Ja’ tegen te 

zeggen. Tevens is het een moment waarop je mag ervaren dat je deel uitmaakt van een grotere groep mensen 
die ook deze weg gaan, ieder op zijn of haar eigen manier. 

Bij deze zou ik u willen vragen om in overweging te nemen om samen met uw kind hier eens over na te denken. 

Wij willen uw zoon of dochter uitnodigen om deel te nemen aan de voorbereiding op het sacrament van het 
Heilig Vormsel. De keuze tot het ontvangen van het vormsel hoeft niet direct, maar kan in de loop van het 
traject gemaakt worden. 

Jongens en meisjes die deelnemen aan het Heilig Vormsel volgen een voorbereidingstraject van acht 
bijeenkomsten. Drie van de vijf bijeenkomsten worden gegeven samen met de ouders en vinden plaats op een 
avond van 19.00 tot 20.15 uur. De kinderbijeenkomsten zullen plaatsvinden op de woensdagmiddagen van 
15.45 tot 17.00 uur. Locatie is het Emmaüshuis naast de Onze Lieve Vrouwekerk. Naast de bijeenkomsten zit in 
de voorbereiding ook een startbijeenkomst (met ouders), een viering en een bezoek aan het bisschoppelijk 
paleis en de vormheer. 

De meeste ouders van kinderen die in aanmerking komen voor het Vormsel ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging en/of ontvangen een uitnodiging via de school. Maar door verhuizingen en andere oorzaken is ons 
adressenbestand niet volledig. Kent u iemand die ook in aanmerking komt en de brief niet heeft ontvangen, 
maak hen attent op de algemene ouderavond. Zij zijn ook van harte uitgenodigd!! 

De algemene ouderavond zal plaatsvinden op woensdag 26 januari 2022 van 19.30-21.00 uur. Locatie: 
Emmaüshuis, Stationsstraat 13 Apeldoorn. 

Wilt u uw kind opgeven dan kunt u dat doen door vóór 15 december 2021 te mailen naar: 
emmaus@rkapeldoorn.nl 

Graag vermelden: 

Naam en achternaam geboortedatum Adres, postcode en woonplaats 

Doopdatum: 

School: 

Namens de samenwerkende parochies Emmaüs- en HH. Franciscus en Clara parochie 

pastoor Hans Hermens 


