April 2021

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
Helaas houdt het coronavirus ons nog steeds in de greep. Ondanks dat het nu wat
rustiger is in het dorp blijven de scholen en kinderopvangorganisaties korte lijnen
met elkaar onderhouden. We proberen daar waar mogelijk de activiteiten voor
de kinderen die we als school gepland hebben zo veel mogelijk – al dan niet in
aangepaste vorm - door te laten gaan.
De kinderen hebben de afgelopen periode hard gewerkt en hebben net een
intensieve toetsperiode achter de rug. De kinderen in groep 3 hebben inmiddels
alle letters geleerd en een gezellig letterfeest gehad. Afgelopen woensdag deden
we mee aan de Grote Rekendag waarbij we in alle groepen op een andere manier
dan uit boeken en schriften bezig zijn geweest met rekenen.
De leerlingen van groep 8 hebben onlangs bij het monument aan de
Vrijenbergweg ter nagedachtenis aan Robert Etlin een hele mooie herdenking
georganiseerd.
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 13 april a.s.
Tot slot willen we iedereen bedanken voor alle materialen die we hebben
mogen ontvangen voor ons insectenhotel.
Wij wensen iedereen alvast een fijn paasweekend.
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Welkom aan …...
Binnenkort wordt Laïsha 4 jaar en zij zal starten in groep 1. Wij wensen haar alvast
een gezellige verjaardag en natuurlijk een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

Studiedag donderdag 1 april
Donderdag 1 april staat er voor het team een studiedag op de agenda. De dag
daarna is het Goede Vrijdag en dit is ook een vrije dag voor de kinderen. Aansluitend
is het Pasen hetgeen betekent dat de kinderen dit jaar kunnen genieten van een
extra lang paasweekend.

Rectificatie studiedag 16 april
Wij zijn er achter gekomen dat in de jaarkalender die u aan het begin van het
schooljaar van ons heeft ontvangen ten onrechte ook een studiedag vermeld staat
op vrijdag 16 april.
Vrijdag 16 april is echter een gewone lesdag waarop we alle kinderen op school
verwachten
Onze welgemeende excuses voor het eventuele ongemak.

Pasen
Al eerder heeft u informatie van ons over Pasen ontvangen. Voor alle volledigheid
treft u deze hieronder nogmaals aan.
Woensdag 31 maart vieren we Pasen op school. Die ochtend gaan de groepen 1 t/m
6 eieren zoeken. De kinderen uit de groepen 7 en 8 zullen de eieren voor ons
verstoppen. In de pauze verzorgt de ouderraad voor alle kinderen iets te eten en te
drinken. De kinderen hoeven die dag dus geen eten en te drinken mee te nemen. In
de klassen zal ook een paasviering gehouden worden waarbij het paasverhaal wordt
verteld en liedjes worden gezongen.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april is het weer tijd voor de Koningsspelen. We zijn bezig met de
voorbereidingen voor deze dag. T.z.t. volgt het programma.

Thuiswerken leerlingen in Coronatijd
Wanneer uw kind thuis moet blijven vanwege corona gerelateerde klachten is er de
mogelijkheid dat uw kind vanuit huis online aansluit bij de lessen. Dat kan vanaf
09.00 uur ’s ochtends waardoor uw kind mee kan doen met de instructie van de 1 e
les. De leerkracht zal vervolgens met de leerling afspreken op welke momenten de
leerling weer kan inloggen. So wie so kan natuurlijk altijd worden geoefend met
programma’s in de MOO omgeving. Indien een kind langer dan 2 dagen afwezig is
dan stemmen ouders en leerkrachten inhoudelijk af of er wat werk mee naar huis
gaat.

Onderwijsinspectie Bestuursonderzoek
Trots delen wij met u het resultaat van een onderzoek over de kwaliteit van het
onderwijs binnen de Veluwse Onderwijsgroep. De Inspectie van Onderwijs heeft
geconstateerd dat het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep een goed zicht heeft
op de kwaliteit van het onderwijs in de scholen en daarin ook stimuleert om van
elkaar te leren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een werkgroep
kansengelijkheid of een werkgroep die gaat over taal en rekenonderwijs, waarin
leraren van verschillende scholen meedoen.
In december 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs bij onze scholen in het
basisonderwijs een onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt elke vier jaar en wordt bij alle
besturen van scholen in Nederland uitgevoerd.
Het onderzoek ging over hoe wij bij de Veluwse Onderwijsgroep ons onderwijs
iedere dag zo goed mogelijk geven, maar ook over hoe we kijken naar wat er beter
kan. Dat wordt kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur genoemd.
Ook beoordeelde de inspectie hoe wij de resultaten van het onderwijs met
bijvoorbeeld ouders en andere belangstellenden delen en is het zicht op de
financiële situatie en de controle daarop beoordeeld.
In het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met het bestuur, een aantal directeuren
en intern begeleiders van onze scholen.
Er zijn geen tekortkomingen gevonden in de kwaliteit van het onderwijs en het
financieel beheer en er is geen aanleiding voor vervolgonderzoek. We zijn trots op
het resultaat en blijven ons inzetten voor het beste onderwijs voor uw kind(eren)!

Themaonderzoek Onderwijsinspectie De Poort
Van de onderwijsinspectie hebben wij bericht ontvangen dat onze school in een
steekproef valt van een van de nieuwe onderzoeken die door de inspectie worden
uitgevoerd. Met een aantal nieuwe onderzoeken wil de inspectie de kwaliteit van
het stelsel beter in beeld brengen. Bij de onderzoeken spreekt de inspectie geen
oordeel uit over de scholen. Vrijdag 23 april krijgen wij op school een digitaal
themaonderzoek van de onderwijsinspectie gericht op “analyse en afstemming”.
Bekeken zal worden hoe wij als school de voortgang in de ontwikkeling van
leerlingen analyseren en ons onderwijs daar op afstemmen.

Verkeersbrigadiers
Onze oproep voor nieuwe verkeersbrigadiers heeft erin geresulteerd dat wij 2
nieuwkomers mogen verwelkomen. Heel erg bedankt voor de aanmelding! Mochten
er nog meer mensen in de gelegenheid zijn dan horen we dat natuurlijk heel graag. U
kunt hiervoor een mailtje sturen naar: c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl

De Ouderraad zoekt nieuwe leden
ER KOMT PLEK VRIJ IN DE OUDERRAAD!
Beste ouders en verzorgers,
Door de corona periode is het leven helemaal veranderd en er komt nog een
verandering aan, want ik ga aan het eind van dit schooljaar stoppen als voorzitter
van de ouderraad.
Gelukkig blijft er een heel mooie actieve club over!
En… er is plek voor nieuwe aanwas om zo met frisse energie en nieuwe ideeën weer
mooie activiteiten voor onze kinderen te organiseren!
Wie wil?
Er is echter slechts plek voor 3 nieuwe kandidaten, waaronder eventueel de
voorzittersrol.
Laat het snel weten als je meer informatie wil of interesse hebt om vanaf het nieuwe
schooljaar actief te zijn in de ouderraad. Email: ouderraadkbsdepoort@gmail.com
Hartelijke groet, ook namens de ouderraad,
Bette Geerdinck

Alternatief avondvierdaagse
In verband met de geldende Coronamaatregelen gaat de traditionele
avondvierdaagse dit jaar niet door. Er is echter wel een leuk alternatief in de vorm
van een “Home Edition” Je kunt waar je ook bent de app openen en op 4 momenten
binnen twee weken een route wandelen (dus niet alleen in de avond) wanneer het
uitkomt of mooi weer is en je verdient een medaille. Meedoen kan van 29 maart –
30 juni. De inschrijving opent op 29 maart a.s.

Dit is de link voor informatie https://www.avond4daagse.nl/deel...emersinformatie Hier staat precies
uitgelegd welke stappen je moet ondernemen om mee te kunnen doen.
Inschrijven kan via: https://www.avond4daagse.nl/deel...ion/inschrijven
Dit is de link voor Instagram: https://instagram.com/avond4daag...hid=uq7fk7k5y4f

Nieuws uit de parochie
Kledingbank
De Kledingbank aan de Oude Beekbergerweg 157 heeft veel mooie kinderkleding dat wacht op een nieuwe
eigenaar. Door de corona maatregelen is er veel minder doorstroom dan normaal en het is erg jammer dat veel
mooie en ook nieuwe kleding blijft liggen.
Mensen die financieel moeilijk rond kunnen komen kunnen een afspraak maken.
Wij werken momenteel alleen met individuele afspraken via Facebook van Sant’Egidio Apeldoorn of telefoon
06-16912727
Zo proberen wij nabij te zijn in deze moeilijke coronatijd.
Op weg naar Pasen
Overal worstelen we nog met de corona maatregelen. Zo ook in de kerk. Vieringen blijven tot aan Pasen
beperkt tot 30 personen en dit geeft weinig ruimte. Daarom gaan we online ‘Op weg naar Pasen.’
Samen met de kinderen het verhaal van Jezus laatste dagen beleven kan vanaf Palmzondag 28 maart. Vanaf
15.00 uur staat “Op weg naar Pasen’ online bij KerkTV op www.emmaus-apeldoorn.nl Mariska Litjes zal als
verteller samen met jongerenkoor Jokotrees het verhaal laten klinken. ‘Op weg naar Pasen’ blijft tot aan Pasen
oline staan.

Eerste communie en vormsel
Normaal gesproken starten we in januari met de voorbereidingen voor de eerste communie en het vormsel.
Ook dit is uitgesteld. We hopen april/mei een start te kunnen maken.
Data van vieringen zijn ook nog niet bekend hierdoor.
Opgeven kan dus nog voor eerste communie en het vormsel door te mailen naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Bericht van de Protestantse gemeente Loenen
Vakantiegeld Samen Delen, doet u mee?
Vorig jaar hebben zevenhonderd huishoudens in de gemeente Apeldoorn een mooie gift ontvangen via
Vakantiegeld Samen Delen; dat waren honderd huishoudens meer dan het jaar ervoor. Dat was mogelijk
dankzij giften (een recordbedrag van 125.000 euro) en de inzet van veel vrijwilligers.
De vanzelfsprekendheid om één of meerdere keren per jaar met vakantie te gaan, is er niet meer vanwege de
coronapandemie. Voor de mensen die geld ontvangen uit deze actie, is op vakantie gaan al veel langer niet
vanzelfsprekend. Andere dingen gaan voor: een wasmachine, kleding, schoolspullen, een laptop ...
De groeiende kloof tussen rijk en arm in onze samenleving kunnen we met deze actie vanuit de kerken niet
dichten. Wel kunnen we een belangrijk gebaar maken. Want geloven in delen schept verbondenheid tussen
mensen met een volle en een krappe portemonnee. Mensen weten zich gezien. Daar gaat het om.
Dit jaar wordt de actie Vakantiegeld Samen Delen voor de tiende keer gehouden. Ook onze kerk doet mee,
samen met meer dan vijfentwintig andere kerken in Beekbergen, Apeldoorn, Ugchelen, Beemte Broekland,
Wenum Wiesel, Het Loo en Hoog Soeren.
Vanaf half april is het mogelijk om een aanvraag in te dienen en is de folder van de actie beschikbaar. Alle
informatie over de actie zal dan ook op de website staan. Schroom niet om voor uzelf aan te vragen of anderen
te wijzen op deze actie. We gaan heel zorgvuldig om met privacy. Aanvragen en giften zijn welkom t/m 3 juni.
Giften kunnen worden overgemaakt op het centrale rekeningnummer: NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de
Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Zie ook de website
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl Heeft u een vraag, laat het ons weten via
diaconie@pknloenenveluwe.nl.
Met vriendelijke groet,
Diaconie Protestantse Gemeente Loenen.

