Juni 2021

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
Het is al weer bijna juni. Nog 8 schoolweken en dan luiden wij de bel voor de
zomervakantie en is dit bijzondere schooljaar al weer ten einde. Dat lijkt al heel
snel maar we hebben nog genoeg leuks staan en uiteraard wordt er ook nog heel
hard gewerkt. De komende periode zijn onze leerlingen in de ochtenden druk
bezig met het maken van verschillende Cito-toetsen. In de middagen is er meer
ruimte voor o.a. samenwerken, wereldoriëntatie en opdrachten buiten. Groep 8
heeft de uitslag van de centrale eindtoets binnen en wat hebben ze het goed
gedaan. Nu nog het kamp en de voorbereidingen voor de musical, een mooie
afsluiting van de basisschoolperiode.
De komende weken staan voor ons in het teken van afronding en voorbereiding.
Maar vooral ook met veel plezier lesgeven aan onze leerlingen.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Schooljaar 2021-2022
We zijn op dit moment alweer bezig met de voorbereiding voor het komend
schooljaar. Eén van de belangrijkste onderwerpen is het formeren van de
groepen en de verdeling van de leerkrachten over de groepen. De komende
periode zal gebruikt worden om het formatieplaatje voor het nieuwe
schooljaar rond te krijgen.
Zodra er meer bekend is over de personele inzet in de verschillende groepen
zullen we u daarvan op de hoogte stellen. We streven er naar dit
stichtingsbreed te doen voor eind juni.

Nationaal Programma Onderwijs
In de media wordt volop gesproken over gelden die vanuit de regering voor
het onderwijs beschikbaar worden gesteld. Dit heet het Nationaal Programma
Onderwijs. Stichtingsbreed zijn alle directeuren en intern begeleiders
meegenomen in de diverse documenten rondom dit programma. Alle
scholen brengen nu de situatie na een bijzondere tijd goed in kaart op basis
van diverse data en vullen daarmee de schoolscan in. Op basis van die
analyse koppelen de schoolteams, zo ook het team van de Poort,
interventies aan het onderwijs op de school.
Zodra wij inhoudelijk stappen verder zijn, zullen wij u weer verder op de hoogte
stellen. Voor meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs, zie ook
https://www.nponderwijs.nl/

Welkom aan …...
Binnenkort wordt Ruben 4 jaar en hij gaat starten in groep 1. Wij wensen hem een
hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

Studiedagen in juni/juli
Maandag 14 juni heeft het team een studiedag en zijn alle kinderen vrij.
Vrijdag 16 juli, de laatste schooldag van dit jaar, staat tevens ingepland als studiedag
en dat betekent dat donderdag 15 juli de laatste lesdag is van het huidige schooljaar
en voor alle leerlingen de zomervakantie begint.
Deze dagen waren reeds gecommuniceerd aan het begin van het schooljaar en staan
vermeld in de jaarkalender van dit schooljaar.

Cito
Deze week is de uitslag van de Cito eindtoets binnen gekomen en de uitslag van de
Poort was heel goed. De kinderen hebben passend gescoord conform hun eigen
ontwikkeling en dat vinden wij heel belangrijk. Wij haalden een hele mooie score van
540,9 punten. Het landelijk gemiddelde is 534,5. Daar mogen wij, ouders, school en
kinderen trots op zijn. Kanjers van groep 8, super gedaan!
De maand juni is ook de periode dat er in alle klassen weer verschillende toetsen
worden afgenomen. Het gaat om een aantal citotoetsen, die informatie verschaffen
over vorderingen o.a. op het gebied van rekenen, taal en lezen.

Kamp groep 8
Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het voor alle geplande
activiteiten die de komende periode vanuit school georganiseerd worden onzeker of
deze doorgang kunnen vinden.
Dat gold ook voor het kamp van groep 8. Inmiddels hebben wij uitsluitsel van ons
bestuur en hebben we het goede nieuws gekregen dat het kamp van 22 juni t/m 25
juni naar Nunspeet mag door gaan.
Net zoals voorgaande jaren stelt de ouderraad een bedrag beschikbaar dat we
mogen gebruiken voor een onvergetelijk kamp voor de kinderen.
De bijdrage van de ouderraad dekt niet alle kosten van het kamp. Derhalve
ontvangen de ouders van de groep 8 leerlingen binnenkort een betaalverzoek van
ons via schoolkassa voor de eigen bijdrage.
Wij wensen alle kinderen van groep 8 en hun begeleiders een geweldig kamp toe.

Rapport en facultatieve oudergesprekken
Vrijdag 2 juli ontvangen de leerlingen het laatste rapport van dit schooljaar. In de
week van 5 juli staan de facultatieve oudergesprekken op de agenda. Aan ouders
wordt de mogelijkheid geboden tot een eindgesprek met de leerkracht. Dit kan
zowel op verzoek van ouders als van de leerkracht. Wanneer u een gesprek wenst,
kunt u dit aangeven door een mailtje te sturen naar de leerkracht.

Kledinginzamelingsactie Bag2school

Denkt u nog aan onze kledinginzamelingsactie Bag2school? Zie voor uitgebreide
informatie de vorige nieuwsbrief.

De ingezamelde kleding wordt bij ons opgehaald op vrijdag 4 juni dus inleveren kan
nog steeds!! U mag uw zak(ken) onder het afdak van ons buitenlokaal leggen. Alvast
onze hartelijke dank!

Kangoeroewedstrijd
Meerdere leerlingen uit verschillende groepen hebben meegedaan aan de
Kangoeroewedstrijd. Alle leerlingen hebben een mooi certificaat ontvangen. Top
gedaan allemaal!

Loernermark
V

Nationale voetbaldag 12 juni – VV Loenermark
Van voetbalvereniging Loenermark ontvingen wij onderstaand bericht met het verzoek om dit bij onze
leerlingen onder de aandacht te brengen. Graag voldoen wij aan dit verzoek.
Door Corona zijn vrijwel alle activiteiten afgelopen periode helaas stil komen te liggen.
Langzamerhand komt hier weer verandering in. Ook voetbalvereniging Loenermark gaat
weer activiteiten oppakken. Uiteraard nemen we hierbij de Coronaregels in acht. Ons
aller gezondheid is het belangrijkste!

Wat gaan we doen?
Zaterdag 12 juni is de Nationale Voetbaldag, in het leven geroepen door het Oranjefonds
en de KNVB. Loenermark doet ook mee. Het doel is een leuke Corona Proof activiteit te
organiseren voor leden en niet-leden.
En dat gaan we doen! Ons mooie sportcomplex wordt omgetoverd in een heuse "12holes Voetgolfbaan". Uiteraard is het niet alleen maar rechtuit schieten. We stellen een
zodanig parcours op zodat iedere deelnemer op zijn/haar niveau kan deelnemen. Lukt de
bal schieten bijvoorbeeld niet maar gooien wel dan is dat geen enkel probleem. Voor ons
staat samen plezier hebben voorop!
Voor wie?
Kinderen van 5 tot en met 15 jaar en mensen met een beperking uit Loenen of
omgeving.
Hoe ziet het programma er uit?
Het programma is van ongeveer 14:00 (melden deelnemers) tot 17:30 uur. Het parcours
wordt in groepjes afgelegd. Wij zorgen voor drinken en wat te eten. Alle deelnemers
krijgen na afloop een aandenken. Ook aan de muzikale omlijsting is gedacht.
Zijn er kosten aan verbonden?
De deelname is geheel gratis, ook voor niet Loenermark leden. Opgave vooraf kan door
via onderstaande link het aanmeldformulier in te
vullen: https://forms.gle/FTuWc8u4ucaJwbS76.
Het belooft een gezellige middag te worden met een sportieve uitdaging voor iedereen!
We hopen op zoveel mogelijk deelnemers!
Heb je vragen? Stuur een mail naar infojeugd@vvloenermark.nl of gvoetbal@vvloenermark.nl.

