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

 

Het voorjaar is begonnen. Dit weekend gaat de zomertijd in en hopelijk kunnen 
we gaan genieten van een prachtig voorjaar en zomer. 
 
Vlak voor de voorjaarsvakantie heeft u een brief van de Veluwse Onderwijsgroep 
ontvangen over de toekomst van het basisonderwijs in Loenen. Er worden  
gesprekken op bestuurlijk niveau gevoerd. Op dit moment is hierover verder geen 
nieuws te melden. 
 
In de maand april staat de CITO-eindtoets voor groep 8 op de agenda en we 
wensen de leerlingen daar natuurlijk heel veel succes bij. Met het mooie weer in 
het vooruitzicht gaan we verder kijken hoe we het buitenonderwijs nog meer een 
plek kunnen geven en integreren in het lesprogramma. In dit kader doen we ook 
mee aan de landelijke buitenlesdag op dinsdag 5 april a.s. 
 
De leerlingen van groep 8 hebben vanochtend een hele mooie herdenking 
georganiseerd ter nagedachtenis aan Robert Etlin. Aan een zandweggetje bij de 
Vrijenbergweg in Loenen staat het oorlogsmonument dat herinnert aan de plek 
waar op 21 maart 1945 de Franse vlieger Robert Etlin op 24-jarige leeftijd met zijn 
vliegtuig neerstortte.  Op het monument staat een tekst in het Frans en in het 
Nederlands: “Hier liet ik mijn leven voor uw vrijheid”. Dit jaar heeft deze 
herdenking voor velen wellicht nog een extra lading door de vreselijke situatie 
waarin Oekraïne zich momenteel bevindt door de oorlog.  
 

 
 
In deze nieuwsbrief leest u alle informatie over de activiteiten in de maand     
april. Veel leesplezier gewenst. 
 
                                                                           

 Met vriendelijke groet,                                                                     

Team KBS De Poort 
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Welkom aan …. 

In de maand april wordt Jack 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 

 

Afscheid Hananja 

Hananja Grootewal heeft het besluit genomen om met ingang van het nieuwe 
schooljaar te stoppen met haar werkzaamheden op De Poort. Zij gaat zich volledig 
richten op haar eigen bedrijf ‘Hananja traint’  en wij wensen Hananja daar natuurlijk  
alle succes bij. 

Open Dag woensdag 6 april 

Woensdagochtend 6 april houden de basisscholen in de gemeente Apeldoorn hun 
Open Dag. Ook onze school doet hieraan mee en opent deze ochtend haar deuren 
voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. 

Ouders zijn van harte welkom om met hun kind(eren) op enig moment tussen 9.00 
tot 12.00 uur de school binnen te lopen.  

De reguliere lessen in de groepen gaan op woensdagochtend 6 april gewoon door, 
waardoor ouders een goed beeld kunnen krijgen van de school en de manier van 
lesgeven. Op diverse manieren krijgen ouders informatie over de school, de 
speelmaterialen voor de kleuters, het Kanjerbeleid dat door de school gehanteerd 
wordt en de Engelse lessen die alle leerlingen van De Poort krijgen. 

Indien ouders deze dag niet in de gelegenheid zijn is dat geen probleem. Ook op 
andere dagen staan wij open voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. 
Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met Chantal Hagen, locatiedirecteur KBS 
De Poort, tel.nr. 055-5051489 /emailadres: c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl 

 

       

 

  

 

  

file:///C:/Users/j.hafkamp/Downloads/c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl


 

 

Grote Rekendag op woensdag 30 maart  

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle 
basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken 
staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want 
rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!  De titel van de 20e Grote 
Rekendag is “ Bouwavonturen”.  Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: 
tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met 
handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of 
contructeur of bouwer. Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen 
onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van 
hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk! 

 

Palmpaasoptocht en Pasen  

Vrijdag 8 april houden we een palmpaasoptocht voor groep 1 t/m 4 en donderdag 14 

april vieren we het paasfeest op school. 

Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie van de paaswerkgroep. 

 Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag en is de school gesloten. Dat geldt ook voor 

maandag 18 april, 2e Paasdag. Dit betekent dat iedereen kan genieten van een 

heerlijk lang paasweekend. 

 

Podiumviering groep 5-6 

Woensdag 13 april is de podiumviering van groep 5-6.  
De ouders van groep 5-6 ontvangen via de groepsleerkracht nog een uitnodiging 
waarbij ook zal worden aangegeven hoeveel  personen mogen komen kijken naar dit 
spetterende optreden. Groep 5 en 6 samen bestaat uit 32 leerlingen dus we gaan 
even kijken hoeveel toeschouwers we kunnen ontvangen.  

 

                                          

 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen 

 

Vrijdag 22 april is het weer tijd voor de Koningsspelen. We zijn bezig met de 

voorbereidingen voor deze dag. T.z.t. volgt het programma. 

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. Wij zijn daarom op 
zoek naar ouders die bij toerbeurt het gras willen maaien. 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! 

 

Nieuwe MR leden oudergeleding 

Bastiaan Lambregts en Danielle Noordermeer zullen met ingang van het nieuwe 
schooljaar  (‘22-’23) plaats nemen in de oudergeleding van de MR. Bedankt voor de 
aanmelding en natuurlijk van harte gefeliciteerd met de benoeming!  

De huidige ouderleden van de MR zullen aan het eind van dit schooljaar afscheid 
nemen, omdat Erwin van de Ven aan zijn maximale twee termijnen zit en Nienke van 
Hensbergen vanaf volgend schooljaar geen kinderen meer op De Poort heeft zitten. 
Aan het einde van het schooljaar bedanken wij hen voor hun vele jaren inzet! 

Bastiaan en Daniëlle worden in deze periode ingewerkt en zullen na de 
zomervakantie volledig in functie zijn. We wensen ze daar natuurlijk heel veel succes 
bij. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


