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

 

Na de kerstvakantie zijn we goed gestart. Het is altijd even schakelen na een 

vakantie en weer in ritme komen, maar die schakel werd heel snel gemaakt. 

Iedereen had er weer heel veel zin, zowel de kinderen als het team. En ook in het 

elkaar weer ontmoeten. We zaten snel weer met z’n allen in een fijne flow en 

focus. Naast dat we weer begonnen zijn met de verschillende vakken, heeft ook 

groepsvorming extra centraal gestaan. Dat is altijd belangrijk na een wat langere 

vakantieperiode. Alle groepen hebben voor deze nieuwsbrief ook een stukje 

geschreven. Zij vertellen wat er in de groep gebeurt en waar zij mee bezig zijn. 

Naast de berichten op Parro proberen we ook zo een kijkje te geven.  

 

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdagavond zijn er door het kabinet 

verschillende versoepelingen aangekondigd voor onze samenleving waaronder 

ook een versoepeling in de quarantaineregels voor leerlingen in het 

basisonderwijs. Kinderen hoeven niet meer in quarantaine als ze in contact zijn 

geweest met een besmet persoon en geen klachten hebben. Ook geldt er bij 

meerdere besmettingen in een groep geen quarantaineplicht meer voor de hele 

groep. Dat is een fijn bericht want dit betekent dat alle kinderen zonder klachten 

weer volledig naar school mogen.  

 
De komende periode staan o.a. de adviesgesprekken voor groep 8 op de agenda 

en de leerlingen ontvangen hun 1e rapport van dit schooljaar. In de 

oudergesprekken zullen we met u o.a. gaan kijken naar het welbevinden van uw 

kind (eren) op school en daarnaast naar de vorderingen die hij/zij maakt. 

Komende maand vieren wij ook het jaarlijkse carnavalsfeest en komt de 

krokusvakantie alweer in zicht. In deze nieuwsbrief meer informatie over de 

activiteiten in de maand februari. Veel leesplezier! 

     

Met vriendelijke groet,  

Team KBS De Poort 

  

Oudergesprekken en rapport  

Op 25 februari ontvangen de kinderen hun schoolrapport. Mocht u nog een 

rapportmap thuis hebben liggen, wilt u deze dan z.s.m. inleveren op school?  

In de week van 7 maart vinden de oudergesprekken plaats. Het streven is dat de 

gesprekken op school plaatsvinden. Half februari ontvangt u meer informatie via 

Parro en ook op welke wijze u de gesprekken kunt inplannen.  
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Welkom aan …... 

In februari wordt Morris 4 jaar en hij zal starten in groep 1. Wij wensen hem een hele 

fijne verjaardag en natuurlijk een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school 

Studiedag en studiemiddag in februari  

Woensdag 9 februari staat er een studiedag voor het team op de agenda. Alle 

leerlingen zijn deze dag vrij. Het team gaat o.a. aan de slag met buitenonderwijs 

(training deel 3) en het verder uitwerken van onze visie op cultuureducatie.  

Vrijdag 25 februari heeft het team een studiemiddag: deze dag zijn alle leerlingen om 

12.00 uur vrij. Beide dagen waren  al eerder gecommuniceerd en tevens opgenomen 

in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons heeft ontvangen.       

Nieuwe leden MR 

Voor volgend schooljaar (‘22-’23) is de medezeggenschapsraad (MR) van De Poort op 
zoek naar twee  ouders die plaats willen nemen in de oudergeleding. Enige tijd 
geleden is hiervoor een vacature uitgegaan. Inmiddels  hebben zich 2 enthousiaste 
ouders gemeld. 
 
Indien er nog anderen  zijn die zich zouden willen aanmelden is hiervoor nog de 
gelegenheid tot uiterlijk vrijdag 4 februari a.s. Daarna sluit de vacature.  

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? Meld u dan bij Chantal Hagen: 
c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl.  

Indien de situatie zich voordoet dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare 
plaatsen dan zal er een verkiezing uitgeschreven worden, waarbij alle ouders een 
stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.  

 

Carnaval  

Vrijdag 25 februari - dit is de vrijdag voor de voorjaarsvakantie – vieren we carnaval 

op school. Alle leerlingen mogen die dag verkleed op school komen.                          

Het carnavalsfeest wordt gevierd in de eigen groep.  

De kinderen nemen deze dag wel zelf drinken mee en evt. extra fruit naast het 

schoolfruit. 

Om 12.00 uur start voor alle leerlingen de krokusvakantie. 

Groeten van de carnavalscommissie  

 

  

 

 

 

 



 

 

Nieuw aanmeldings- en plaatsingsbeleid in de 

gemeente Apeldoorn  

 
De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse 
Onderwijsgroep- de stichting waartoe onze school behoort -  gaan dit jaar over op een 
gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing van toekomstige vierjarigen. Hierdoor 
krijgt  elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op de basisschool van 
voorkeur. Omdat Loenen onder de gemeente Apeldoorn valt, moeten ook de twee 
Loenense basisscholen mee in deze procedure.   
 
Het nieuwe aanmeldings- en plaatsingsbeleid betekent voor ouders die hun 
zoon/dochter met een geboortedatum na 1 mei 2019 al bij onze school hebben 
aangemeld dat zij hun kind opnieuw zullen moeten aanmelden conform de nieuwe 
procedure. Rond de 3e verjaardag van het kind ontvangen ouders een 
aanmeldformulier en informatie over aanmelden en plaatsen. De nieuwe 
aanmeldingsprocedure geldt voor alle kinderen die 4 jaar worden, dus ook voor 
kinderen die al een oudere broer of zus bij ons op school hebben.  
 
Achteraan deze nieuwsbrief treft u een document aan met informatie over het nieuwe  
aanmeldings- en plaatsingsbeleid in de gemeente Apeldoorn. 
  

Nieuwe leerlingen schooljaar 2022-2023 

Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen we bij onze 

planningen rekening moeten houden. Heeft u binnen nu en 2 jaar een kind dat 4 jaar 

wordt, dan is het vriendelijke verzoek de naam van uw zoon/dochter nu alvast aan 

ons door te geven. Deze informatie mag u mailen naar Chantal Hagen via mailadres: 

c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl                                           

 

Nieuws vanuit de groepen 

Groep 1-2 

Groep 1-2 zit volop in het thema “Wat trek ik aan vandaag?” We leren over kleding 
in verschillende tijden en culturen. Katinka, de moeder van Marit, heeft ons veel 
verteld over de kleding in de Middeleeuwen. Ze kwam op school in prachtige, 
middeleeuwse kleding. 

We bekeken de labels in onze kleren. Iedereen weet nu hoe warm of koud zijn/ haar 
trui gewassen mag worden. Ook leerden we dat het handiger is, dat je eerst een 
broek aandoet en pas dan de schoenen. Wat zijn de kinderen betrokken!  
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In de nieuwe winkel kunnen we ons verkleden. Ook in de nieuwe huishoek wordt 
enthousiast gespeeld! 

   

Soms komt een leerling uit groep 3 laten zien wat er allemaal in groep 3 geleerd 
wordt. Op de foto ziet u Izzy, wat kan ze al goed lezen! (We zaten op gepaste 
afstand!)  

Groep 3-4 

Wat waren we blij dat we na de kerstvakantie weer gewoon naar school mochten! 
We zijn gezellig begonnen dit schooljaar. De eerste week hebben we de tijd 
genomen om weer te wennen aan school en aan elkaar, maar we zijn ook al weer fijn 
aan het werk gegaan. Groep 3 kent al bijna alle letters, we gaan nu verder oefenen 
om steeds vlotter te lezen. Groep 4 gaat over een poosje beginnen met lessen 
begrijpend lezen(nieuwsbegrip). Met rekenen zijn we bezig met splitsen, optellen en 
aftrekken en in groep 4 met de keersommen. Beide groepen zijn ook bezig met klok 
kijken. 

Met Engels werken we met het thema: ‘My house’. En met blink gaat het over 
bouwen. U hebt de foto’s vast al gezien via Parro. Met muziek vinden de kinderen 
het liedje over de banaan het leukst. Misschien willen ze het refrein wel laten horen. 
Hieronder nog een foto van een paar kunstwerken over de winter. 

  

Groep 5-6 

Wat fijn om iedereen weer in de klassen te zien! De kinderen hadden er zin in en zijn 

weer lekker aan het werk. De  boekbesprekingen zitten er bijna op en dan gaan de 

kinderen aan de slag voor de spreekbeurten. En wat doen ze het goed, wat een 

presentatietalent!   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn met Blink gestart met een nieuw thema “Stadsmakers”, na een aantal lessen 

gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met het maken van een stad, we hopen 

dat we deze dan aan jullie kunnen laten zien! Voor muziek zijn we als school bezig 

om nieuwe muziekmethodes uit te proberen, de kinderen zijn erg enthousiast! Zo 

hebben we geleerd wat een Canon is en hebben we het lied “Vader Jacob” 

gezongen. Het lied “Banaan” is erg populair. Misschien hebben jullie deze thuis al 

wel gehoord       Wat zou het leuk zijn als het komende half jaar weer wat meer kan, 

zoals podiumviering, schoolreisje en sportieve activiteiten zoals schoolvoetbal!  

Groep 7 

Hallo allemaal! Hier een berichtje uit groep 7. We hebben een drukke, maar gezellige 

eerste periode achter de rug. Na 3 weken kerstvakantie zijn we weer goed gestart op 

school en ontzettend blij dat we er allemaal weer mogen zijn.  

We zijn nu druk bezig met het maken van de cito toetsen, dus stilte op de gangen 

a.u.b. Naast de toetsen zijn wij ook druk bezig met de lessen rekenen, taal en 

spelling. Deze lessen komen elke dag voorbij. Engels, blits, kanjer, godsdienst, 

begrijpend lezen, verkeer en creatief staan op het middagprogramma.  

De kinderen uit groep 7 zijn begonnen met de spreekbeurten geven, de eerste twee 

zijn al van start gegaan en hebben dit ontzettend goed gedaan. Ook wordt er 

wekelijks huiswerk opgegeven. Daarnaast mogen wij komend jaar nog een aantal 

‘extra’ leuke dingen doen. Het project van de Apenheul (Apetrots), het 

verkeersexamen en als afsluiter de podiumviering.  

Hartelijke groeten uit groep 7! 

Groep 8 

We hebben wo projecten die we meestal in tweetallen doen. Afgelopen periode 

hebben we gewerkt aan presentaties met wereldsterren zoals: Anne Frank, Anky van 

Grunsven en Maradonna. Met rekenen zijn wij de afgelopen en aankomende periode 

bezig met breuken, procenten en kommagetallen. We werken dan veel in 

verhoudingstabellen. In de aankomende weken zijn we druk bezig met de cito en 

over een paar maanden hebben we de eindcito. 

Met taal zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met een stelopdracht, bedrijvende 

en lijdende zinnen en de wederkerende voornaamwoorden. En aankomende periode 

gaan we nog aan Cito’s voor taalverzorging werken. Met spelling zijn we de 

afgelopen periode bezig geweest met 1e, 2e en 3e personen, werkwoorden en 

bepaling van tijd. De aankomende periode gaan we nog veel cito’s doen en natuurlijk 

ook nog de eindcito.  

Op vrijdagochtend mogen we striplezen. Op vrijdagmiddag mogen we altijd tosti 

maken. Op vrijdag hebben we ook spreekbeurten. En op de donderdagmiddag 

hebben we creatief en nieuwsbegrip. Voor nieuwsbegrip hebben we ook altijd 

huiswerk, daar hebben we een week de tijd voor en dat moet op woensdag af zijn. 

Dit was het nieuws uit groep 8 door Roy, Robine en Roxan.  

 

 



 

 

 

  
  

  

Aanmelden en plaatsen basisonderwijs Apeldoorn 
  

Wanneer uw kind vier jaar is, mag hij of zij naar school. Een hele mijlpaal. 
Met een ruime keuze aan basisscholen in Apeldoorn is er altijd een basisschool bij u in de buurt. Wilt u weten 
welke school bij uw kind past? Kijk op www.basisscholenapeldoorn.nl en ontdek de scholen in Apeldoorn. 
 
In Apeldoorn gaat het aanmelden en plaatsen voor een basisschool veranderen. 
 
Gezamenlijke aanmelding en plaatsing 
De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep gaan in 
2022 over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing van toekomstige vierjarigen. Hierdoor heeft 
elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo 
veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in 
Apeldoorn kiezen. 
Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, gaat dit gelden. Met de nieuwe vorm van aanmelden en 
plaatsen komt een einde aan de verschillende regelingen per wijk of school. 
 
Aanmelden 
Rond de 3de verjaardag van uw kind ontvangt u het aanmeldformulier en informatie over aanmelden en 
plaatsen. Vanaf dat moment kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool door het aanmeldformulier vóór 
de sluitingsdatum in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 
 
U kunt uw kind ook aanmelden met het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl. 
Het aanmeldformulier komt in dat geval automatisch bij de school van uw eerste voorkeur terecht. 
Het aanmeldformulier is altijd te verkrijgen bij de scholen of te downloaden via www.basisscholenapeldoorn.nl. 
 
Op het aanmeldformulier vult u in volgorde uw scholen van voorkeur in. U kunt iedere basisschool in 
Apeldoorn kiezen. De school die u het meest geschikt vindt, zet u op nummer 1. De school die u daarna kiest, 
zet u op nummer 2, en zo verder. U levert het aanmeldformulier uiterlijk op de sluitingsdatum in september 
2022 in bij de school van eerste voorkeur. Elke school verwerkt de gegevens van het aanmeldformulier in een 
centraal registratiesysteem. 
 
Plaatsing 
De plaatsing van alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode 4 jaar worden, gebeurt op alle scholen op 
hetzelfde moment en geautomatiseerd. Elk aangemeld kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur 
een plaats aangeboden. Om de kans op een school dichtbij huis te vergroten, heeft elk kind voorrang op de zes 
dichtstbijzijnde scholen vanaf zijn of haar woonadres. 



 

 

 

Wanneer bij de plaatsing even veel plaatsen als aanmeldingen zijn, worden alle kinderen op de school van hun 
uw eerste voorkeur geplaatst. Een kind dat al een oudere broer of zus op de school heeft, heeft op deze school 
een plaatsgarantie. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, worden eerst de kinderen met voorrang 
geplaatst. Wanneer uw kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis 
van beschikbaarheid geplaatst op de tweede, derde of volgende opgegeven voorkeur. 
Doordat het merendeel van de scholen in Apeldoorn over voldoende plaatsen beschikt, zullen de meeste 
ouders een plaats op de school van eerste voorkeur krijgen of van hun top-3. 
 
Circa 6 maanden voor de 4de verjaardag ontvangt u bericht over de uitkomst van de plaatsing. U bevestigt de 
gereserveerde plaats aan de school en daarmee bent u verzekerd van de plaats. 
Ouders mogen de aangeboden plaats weigeren. In dat geval bent u aangewezen op de scholen die nog plaatsen 
beschikbaar hebben. 
 
Invoering en overgang 
In de komende maanden wordt de invoering van de nieuwe vorm van aanmelden en plaatsen voorbereid. 
Half maart 2022 ontvangen ouders met een kind geboren in de periode 1 mei 2019 tot en met 31 augustus 
2019 de informatie over het aanmelden en plaatsen. Vanaf dat moment mogen deze ouders hun kind 
aanmelden. Kinderen die tot deze doelgroep behoren, kunnen niet eerder worden aangemeld. 
Scholen doen ook geen toezeggingen aan kinderen die na 1 mei 2019 geboren zijn. 

 
Altijd (opnieuw) aanmelden! 
U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u uw kind in het verleden al op een basisschool had aangemeld. 
Dat geldt ook voor een kind waarvan een oudere broer of zus op de school van voorkeur zit. Alleen op deze 
manier weet de school voor hoeveel kinderen de plaatsgarantie geldt. 
Als u over een schriftelijk bewijs van de school beschikt waaruit blijkt dat u een plaats is toegezegd, kan deze 
plaats verzilverd worden op de school van uw eerste voorkeur. 
 
Schooljaar 2023 - 2024 
Ouders van kinderen die geboren zijn in de periode 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 en dus in 
schooljaar 2023 - 2024 voor het eerst naar school gaan, zullen in oktober 2022 informatie over aanmelden en 
plaatsen ontvangen. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld. 
 
Meer informatie? 
Vanaf half maart 2022 zal op de website www.basisscholenapeldoorn.nl informatie over de nieuwe manier van 
aanmelden en plaatsen te vinden zijn. Ook kunt u op deze website een woonadres invoeren en worden alle 
basisscholen in Apeldoorn in volgorde van afstand vanaf dit adres getoond. 
 

Vanaf maart 2022 kunt u met uw vragen terecht bij de helpdesk van het toelatingsbeleid. 

 

 

 

 

 

 


