Maart 2021

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
Vandaag hebben we toch op alternatieve wijze met de kinderen carnaval kunnen
vieren. Iedereen was mooi verkleed/geschminkt en vele talenten waren
zichtbaar. In de eigen klas hebben zij hun outfit geshowd en het feest verder
voortgezet. Ook nemen alle kinderen vandaag hun schoolrapport mee naar huis.
Het rapport bevat een extra voorwoord met uitleg. Het allerbelangrijkste om te
benoemen is dat de kinderen ontzettend hard gewerkt hebben en goed hun best
hebben gedaan. Wij wensen u veel leesplezier en …..

Wij zijn erg trots op onze kanjers van de Poort!

Na vandaag gaan we genieten van de voorjaarsvakantie en zien we iedereen
weer terug op maandag 1 maart.
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Voorjaarsvakantie en Coronavirus
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Het advies van de RIVM t.a.v. reizen luidt
als volgt:
-

Blijf in Nederland, ga niet op reis
Voor reizen buiten Nederland geldt, reis alleen bij ernstige
familieomstandigheden of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en
waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is.

Bent u toch in het buiteland geweest en komt u terug uit een “oranje of rood land”
dan gaat uw hele gezin bij terugkomst direct 10 dagen in quarantaine. Door een
coronatest te doen op dag 5 kunt u de duur van de quarantaine eventueel verkorten.
Raadpleeg voor hulp de Quarantaine Reischeck:
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl
Geldt er een advies voor thuisquarantaine na een vakantie in het buiteland? Dan
verzoeken we u uw kind(eren) thuis te houden en contact op te nemen met Chantal
Hagen. Zie ook de beslisboom https://www.boink.info/beslisboom

Vakantierooster 2021-2022
Onlangs is het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 vastgesteld.
Start schooljaar 30 augustus 2021


Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021



Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022



Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022



Goede Vrijdag en Paasmaandag 15 april t/m 18 april 2022



Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022



Hemelvaart (+ extra vrije dag) 26 en 27 mei 2022



Pinkstermaandag 6 juni 2022

 Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022
De studiedagen voor het nieuwe schooljaar zullen op een later moment worden
gecommuniceerd.

Brengen en halen kinderen groep 1-2
Om het contact tussen ouder(s)/verzorger(s) zo gespreid mogelijk te houden
hanteren we bij het brengen en halen van de kinderen verschillende
verzamelplekken voor de verschillende groepen. De kleuters hebben bij het brengen
en halen een eigen in-/uitgang op het sportveld bij de parochie aan de zijkant van
het plein. In verband met de sneeuw zijn we daar de afgelopen periode van
afgeweken maar na de voorjaarsvakantie wordt dit weer de breng- en haalplek voor
de kinderen van groep 1-2. Het is overigens niet toegestaan om met de fiets op het
veld te staan dus vriendelijk verzoek aan u om lopend hier naar toe te komen.

Oudergesprekken en rapport
Vandaag hebben de kinderen hun schoolrapport ontvangen.
In de week na de krokusvakantie staan de oudergesprekken op de agenda. De
oudergesprekken zullen online plaatsvinden en staan in de agenda onder schoolwerk
in Google Classroom bij de groep van uw zoon/dochter.

Op de Poort kun je rekenen!
In de maand maart staan een tweetal rekenactiviteiten op het programma.

Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd
Op donderdag 18 maart vindt de Kangoeroe reken– en wiskundewedstrijd plaats
voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Ook van onze school doet een aantal kinderen
mee. Voor voorbeeldopgaven en extra info, zie https://www.w4kangoeroe.nl

Grote Rekendag op woensdag 24 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! Net als vorig jaar doen wij
ook dit jaar weer mee aan de Grote Rekendag die plaatsvindt op woensdag 24 maart
a.s. Het thema van dit jaar is ‘Op Rekenreis’ De leerlingen onderzoeken op hun eigen
niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen. Het onderliggende doel is
kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En
niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Robert Etlin Herdenking

Op 21 maart 1945 is de Franse piloot Robert Etlin om het leven gekomen. Zijn
vliegtuig werd beschoten en stortte neer nabij de Vrijenbergweg. Robert Etlin was
vijfentwintig jaar toen zijn vliegtuig naar beneden werd gehaald. Aan een
zandweggetje bij de Vrijenbergweg in Loenen staat het oorlogsmonument dat
herinnert aan de plek waar hij op 21 maart 1945 met zijn vliegtuig neerstortte.
Onze school heeft het monument geadopteerd. Net als andere jaren zullen wij rond
deze tijd extra stil staan bij alles wat er toen is gebeurd. We zorgen met de leerlingen
van groep 7/8 voor het onderhoud van het monument en er is op of rond 21 maart
een herdenking. De familie Etlin kan dit bijzonder waarderen. Jaarlijks stellen zij een
bedrag beschikbaar voor de hoogste klassen van de Loenense scholen om een
excursie te maken naar bijv. Westerbork, het Anne Frankhuis of een ander doel dat
herinnert aan de tweede wereldoorlog.

Normaal gesproken gaan wij met alle kinderen van De Poort naar het monument aan
de Vrijenbergweg voor een herdenking en het plaatsen van een bloemstuk. In
verband met de geldende Corona richtlijnen zullen wij dit jaar op vrijdag 19 maart
alleen met de leerlingen van groep 8 naar het monument gaan. De kinderen geven
de herdenking vorm en inhoud.

Gymnastiek na de voorjaarsvakantie
We hebben bericht ontvangen dat voor de scholen de binnensportaccommodaties
weer open gesteld zijn. Dit betekent dat de groepen 3 t/m 8 na de voorjaarsvakantie
weer zullen gaan gymmen in de sportzaal.

Podiumviering groep 6 komt te vervallen
In verband met de gelende Corona richtlijnen komt de podiumviering van groep 5/6
die gepland stond voor woensdag 17 maart te vervallen.

Pasen 2021
Vrijdag 26 maart staat de Palmpasenoptocht op de agenda. In verband met de
geldende coronamaatregelen is het op dit moment nog niet duidelijk of dit door zal
kunnen gaan.
Woensdag 31 maart vieren we Pasen op school. We zullen zorgen voor gezellige
paasactiviteiten in de groep maar hoe het programma eruit zal gaan zien is op dit
moment nog niet duidelijk. Zodra hierover meer bekend is zult u hierover worden
geïnformeerd.

Insectenhotel
In het voorjaar gaan we met alle kinderen een insectenhotel vullen. Deze is gesponsord vanuit gemeente
Apeldoorn in samenwerking met IVN.
In verband hiermee zijn we op zoek naar de volgende spullen:
Dennenappels
Baksteen met gaten
Houtwol, houtsnippers, schors
In een massief stuk hout gaten van 4 tot 8 mm
Bamboe, holle takken
Riet
Dakpannen

Voor- en naschoolse opvang
Op KBS De Poort bieden we voor- en naschoolse opvang aan in samenwerking met
https://www.koo-dewigwam.nl/
Buiten schooltijd en in de vakanties kunnen leerlingen gebruikmaken van de voor- en naschoolse opvang van
BSO De Bizons, onderdeel van kinderopvangorganisatie De Wigwam waar ook het kinderdagverblijf bij hoort.
Kinderopvangorganisatie De Wigwam is gehuisvest tegenover basisschool De Poort. Ook biedt de organisatie
opvang aan voor 0-4 jarigen. Kinderen worden opgevangen in een huiselijke sfeer waar ontspanning na een dag
hard werken voorop staat. De organisatie vindt het belangrijk dat er dagelijks een frisse neus gehaald wordt. Er
zijn skelters, een grote zandbak, een glijbaan en een duikelrek en er kunnen hutten worden gebouwd. Ook
binnen is een groot aanbod van activiteiten en materialen. Het kinderdagverblijf heeft een goede doorgaande
lijn met de kleutergroep van KBS De Poort. Email: info@koo-dewigwam.nl
Ook maken verschillende kinderen van onze school gebruik van gastouderopvang Janet Reusken,
email: janetreusken@hotmail.com

Gastouder op zoek naar werk
Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van Marjolein de Mik-Baake die haar diensten aanbiedt als
gastouder. Wij willen u dit bericht niet onthouden.
Ik ben Marjolein de Mik-Baake en woon sinds 2 jaar in Loenen. Ik ben werkzaam als gastouder bij de ouders aan
huis en ik zoek op het moment nog een of meer nieuwe oppasgezinnnen erbij. Dit mag voor 1 of meer dagen per
week, bij voorkeur voor hele dagen.
Ik heb ruime oppaservaring met kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar. Ik ben gek op kinderen. Ik heb specifiek
gekozen om te gaan werken als (gediplomeerd) gastouder omdat ik het belangrijk vind om een klein aantal
kinderen heel persoonlijk te kunnen begeleiden en ze veel liefde en persoonlijke aandacht, veiligheid en op tijd
rust te kunnen geven, gericht op wat elk kind afzonderlijk nodig heeft. Ik wil de kinderen veel diverse activiteiten
aanbieden, zodat ze lekker kind kunnen zijn en ’s avonds blij zijn omdat ze een fijne dag gehad hebben.
Opvangtarief en overige zakelijke aspecten bespreek ik graag met u als ouder in een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. Hebt u interesse of heeft u vragen, mail mij via maybaake@hotmail.com.

Nieuws uit de parochie
Vanuit Kind en Kerk in de parochie doen we ons best om voor kinderen een online aanbod te leveren zodat er
thuis met de kinderen wat aan geloofsopvoeding kan doen in de eigen huiskamer.
Meespeelviering voor peuters en kleuters online
In samenwerking van de pioniersplek De Vuurplaats neem ik regelmatig een meespeelviering op voor peuters
en kleuters. Dit noemen we “Het Kleine Vuur”. Er staat nu weer een nieuw Klein Vuur online met als thema
“Jezus is kwijt”.
Op de site is een kleurplaat te downloaden. Zet zelf een kaars en een waxine lichtje klaar om te beginnen en
verder vraagt deze viering geen voorbereiding.
www.devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur
Kinderdienst in de 40dagentijd
Zolang we in de Lockdown zitten draaien we geen kinderdienst in het Emmaüshuis.
Vanaf 21 februari de eerste zondag van de veertigdagen is er elke zondag voorafgaand aan de online
eucharistie viering een korte kinderdienst online.
Hierin gaan we samen op weg naar Pasen met het project ‘ik ben de wijnstok’. Vanaf 9.45 uur is er dus 10
minuten een korte viering voor de kinderen.
(Vieringen tot 30 personen in de kerk gaan wel door en zijn te reserveren via www.emmaus-apeldoorn.nl)
Mini vieringen
Voor kinderen van de basisschoolleeftijd staat er elke zondag een miniviering online op
www.kinderwoordienst.nl
Communie en Vormsel
Opgeven voor de eerste communie en het vormsel kan via kindenkerk@rkapeldoorn.nl
De brieven zijn verstuurd maar ons bestand is helaas niet even up to date. Neem daarom zelf het initiatief om
te mailen als u nog niets ontvangen heeft en een kind heeft dat eerste communie of vormsel wil doen.
Tot nu toe kunnen we niet starten met de voorbereiding in afwachting van de maatregelen. Maar zo gauw het
kan gaan we van start!

Mariska Litjes
Medewerker Kind en Kerk

