Februari 2021

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
Wat ontzettend leuk en fijn dat we jullie vandaag gezien hebben of
maandagochtend gaan zien bij het ophalen van de spullen. Ook ontvangen we
veel berichtjes en foto’s en daar worden we heel blij van. Wij hebben met z’n
allen ook een foto voor jullie gemaakt en er zit een verrassing in jullie tasje.

Kinderen van de Poort. Wij zijn trots op jullie  Ga zo door kanjers!
En ook aan u, ouders en verzorgers, willen we het blijven zeggen
Wij waarderen uw enorme inzet. Bedankt!
Vandaag ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand februari 2021 en we
hopen (begin) volgende week meer informatie te hebben over de situatie
vanaf 8 februari.
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Teamnieuws
Hananja is na een periode van zwangerschapsverlof weer begonnen!
Zij zal de IB werkzaamheden weer overnemen van Christa en Lianne en we
bedanken beide voor hun inzet. Lianne zal naast Hananja nog een aantal

Teamnieuws
Hananja is na een periode van zwangerschapsverlof weer begonnen!
Zij zal de IB werkzaamheden weer overnemen van Christa en Lianne en we bedanken
beide voor hun inzet. Lianne zal naast Hananja nog een aantal IB taken blijven doen
en blijft uiteraard de juf van groep 5.
Tamara is na een periode van afwezigheid deze week begonnen met haar reintegratie. De komende maanden zal zij haar uren gaan opbouwen.

Welkom aan …...
Binnenkort worden Aron en Yinthe 4 jaar en zij zullen binnenkort starten in groep 1.
Wij wensen ze allebei alvast een hele fijne verjaardag en natuurlijk een hele fijne en
leerzame tijd toe bij ons op school

Hulp in de noodopvang
Tijdens de lockdown periode vangen wij op school elke dag kinderen op. Tot nu toe
hebben wij dit steeds gedaan met alle leerkrachten. Vanaf deze week worden wij
afwisselend geholpen door Jesse Wawczijnkiewicz, Daniel Reuvekamp en Kim
Bosgoed. Wellicht voor u bekende gezichten. Zij wonen in Loenen en zitten in het 3 de
of 4de jaar van de opleiding leerkracht basisonderwijs.

Studiedag in februari
De studiedag voor het team die gepland stond op woensdag 10 februari is verplaatst
naar woensdag 3 februari. Voor deze dag zal er geen werk op de weektaak staan en
worden er geen online lessen gegeven.

Oudergesprekken en rapport
Op 19 februari ontvangen de kinderen hun schoolrapport. Als ze op school zijn, dan
zullen we deze op school uitdelen. Mocht er toch een verlenging van de lockdown
komen, wat wij niet hopen, dan komen wij het rapport bij de kinderen thuisbrengen.
Mocht u nog een rapportmap thuis hebben liggen, wilt u deze dan tijdens een van de
ophaalmomenten inleveren op school?
In de week van 1 maart vinden de oudergesprekken plaats. Wij vragen u allen een
gesprek in te plannen. Gezinnen met meerdere kinderen op school kunnen eerst via
Parro inschrijven vanaf woensdag 3 februari om 20.00 uur en vanaf vrijdag 5 februari
om 20.00 uur kunnen alle ouders zich inschrijven. Zodra inschrijving mogelijk is,
ontvangt u hierover een Parro bericht. We gaan er op dit moment vanuit dat de
oudergesprekken online zullen zijn.

Carnaval
Door Corona is alles anders, zo ook de carnavalsviering op De Poort dit jaar. De
viering stond gepland op vrijdag 12 februari, wegens praktische redenen verplaatsen
wij het carnaval naar vrijdag 19 februari. Dit is de vrijdag voor de voorjaarsvakantie.
Alle leerlingen mogen die dag verkleed op school komen (maar het is niet verplicht).
We snappen dat het in deze tijd, waarin veel winkels dicht zijn, wellicht lastig kan zijn
verkleedkleren te bemachtigen. Daarom willen we het dit jaar een beetje anders
doen dan andere jaren. We zouden het erg leuk vinden als de kinderen met hun
outfit laten zien waar hun talent ligt. Talenten zijn eigenschappen die echt bij jouw
persoon horen en dat kan van alles zijn. Wat is jouw talent en waar ben je goed in?
Kan je goed koken, kies dan voor een schort, ovenwanten of een koksmuts, ben je
goed in sport, trek dan je favoriete sportoutfit aan of ben je creatief kies dan voor
een outfit dat daarbij past. Vanwege de geldende Corona beperkingen zullen wij niet
met de hele school samen het carnaval vieren maar zullen de leerlingen in hun eigen
klas een gezellig programma hebben.
De kinderen nemen deze dag wel zelf fruit en drinken mee.
Omdat wij nog niet weten of we weer naar school mogen na 8 februari, is dit
programma vanzelfsprekend onder voorbehoud van de op dat moment geldende
Corona regels maar zorg in ieder geval voor dat er een mooie outfit klaar hangt voor
19 februari.
Groeten van de carnavalscommissie

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen we bij onze
planningen rekening moeten houden. Aan u, als ouder van één of meerdere
leerlingen op de De Poort, vragen wij om uw kind(eren) tijdig in te schrijven. Heeft u
binnen nu en 2 jaar een kind dat 4 jaar wordt, dan is het vriendelijke verzoek uw
zoon/dochter nu alvast aan te melden. Aanmeldingsformulieren zijn op school
verkrijgbaar.

Bedankje van Olto
Muziekvereniging OLTO heeft laten weten dat zij een prachtig bedrag van € 518,47
van de RABO Club Support actie hebben mogen ontvangen. OLTO wil alle
ouders/verzorgers bedanken die op hun gestemd hebben. De opbrengst zal gebruikt
worden voor een muziekproject voor de kinderen van beide basisscholen.

Even voorstellen….
Wij zijn Rob Swennenhuis en Marjan Gosselink . Wij zijn als CJGjeugdverpleegkundigen verbonden aan deze school. In Apeldoorn wordt de
jeugdgezondheidszorg door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd.
Wij zijn het komende schooljaar regelmatig op school te zien en
werken daarbij samen met onze collega Bianca Uit de Weerd (jeugdarts) en met
Schoolmaatschappelijk werk.
Gezondheidsonderzoek
Alle 5 jarige en 11 jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een uitnodiging thuis voor
een gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij of mijn collega. De CJG locatie is
(meestal) dezelfde als waar u ook op het consultatiebureau kwam toen uw kind
jonger dan 4 jaar was. De gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals
vroeger) op school gedaan.
Op afspraak
Er is ook een mogelijkheid om een afspraak te maken bij ons op het CJG, wanneer u
vragen heeft over de ontwikkeling, opgroeien of opvoeden. Wij denken graag met u
mee en kunnen u adviseren of doorverwijzen naar jeugdarts of pedagogen van het
CJG. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het CJG (055-3578875) of
een mail aan ons sturen. Tot ziens!
Rob Swennenhuis, jeugdverpleegkundige / r.swennenhuis@cjgapeldoorn.nl
Marjan Gosselink, jeugdverpleegkundige / m.gosselink@cjgapeldoorn.nl

Accress Sportstimulering
Accress Sportstimulering organiseert op diverse locaties in de voorjaarsvakantie sport en spelactiviteiten in de
buitenlucht voor kinderen t/m 17 jaar. In deze vervelende Corona tijd is het belangrijk om te blijven bewegen!
Er zijn een aantal activiteiten gratis en aan aantal toegankelijk voor een klein bedrag, vanwege hogere kosten.
Voor een aantal activiteiten is aanmelden noodzakelijk. Dit kan via de site.
Zie voor meer informatie onderstaande link:

https://sportstimulering.accres.nl/vakantie-activiteiten-voorjaar

