Juli-Augustus
2021

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
Vandaag is de laatste schooldag van dit jaar en luiden wij de zomervakantie in.
We kijken met elkaar wederom terug op een bijzonder jaar. Op de valreep van dit
schooljaar moesten de kinderen van groep 7 en meester Frank en meester Jesse
in quarantaine. Wij hopen dat ook zij snel kunnen gaan genieten van de vakantie.
Ter aanvulling op de nieuwsbrief voor de maand juli die eind juni is verschenen,
ontvangt u op de valreep nog een mini-nieuwsbrief van ons met daarin de
allerlaatste mededelingen maar ook al weer enkele mededelingen voor het
nieuwe schooljaar.
Wij willen u nogmaals bedanken voor uw hulp en vertrouwen in onze school en
hopen dat wij ook in het komende schooljaar op u mogen rekenen.
Wij wensen u en uw gezin een hele fijne zomervakantie en zien iedereen graag
uitgerust terug op maandag 30 augustus.
Met vriendelijke groet, Team KBS De Poort

Start schooljaar 2021-2022
Maandag 30 augustus is de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar.
Op de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar zal – onder voorbehoud van de
op dat moment geldende corona-richtlijnen - de traditionele welkomstbarbecue
worden georganiseerd door de ouderraad.T.z.t. ontvangt u meer informatie via
de Parro over deze activiteit. Reserveert u vrijdagavond 3 september in uw
agenda?

Algemene informatieavond
Aan de start van het schooljaar is er een algemene informatieavond voor alle
groepen. Datum: woensdag 8 september van 19.30—21.00 uur. Noteert
deze datum in uw agenda?

u

Kennismakingsgesprekken
In september voeren we met elkaar de kennismakingsgesprekken. Wij hopen
hiermee nog meer op individueel niveau met u te kunnen afstemmen waar
u
en uw kind behoefte aan hebben het komende schooljaar. De voor velen
van u vertrouwde hand-out wordt zoals gebruikelijk aan de start van het
schooljaar uitgereikt. De oudergesprekken worden gevoerd in de periode
van 20 september t/m 1 oktober.

Welkom aan ….. .
Na de zomervakantie komt Siep bij op school in groep 3. Wij wensen hem een hele
fijne en leerzame tijd toe op De Poort.

Schoolplein klusavonden.
Elke dag hebben we weer heel veel plezier van het mooie schoolplein rondom de
school! Om het schooljaar weer met een strak schoolplein te beginnen staan er in de
eerste schoolweek onze bekende snoei-/klusavonden op de agenda. Voorheen
deden we dit altijd in de laatste vakantieweek, maar dan zijn er wellicht ook nog
velen van u op vakantie. Op twee avonden (woensdag 1 en donderdag 2 september)
zal het schoolplein weer netjes worden gemaakt, onkruid weggehaald, de heg zal
worden bij gesnoeid etc. Wij hopen dat wij weer op uw hulp mogen rekenen, vele
handen maken immers licht werk! Als u komt helpen, wilt u dan ook eigen
tuingereedschap meenemen? De avonden starten om 18.00 u, maar iets later
aansluiten kan natuurlijk ook. De kinderen zijn dan ook van harte welkom. Voor de
catering (ook wat te eten) wordt gezorgd. We zoeken ook enkele ouders die wat
schoonmaakwerk willen doen, zoals het hekwerk, buitenlokaal, telefooncel, etc. En 1
a 2 mensen die het houten prieel achterop het schoolplein willen schilderen. Mocht
u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Jos Wilbrink (coördinator schoolplein)
of Chantal Hagen. Hoe kunt u zich opgeven? Stuur een mailtje of een parrobericht
voor de zomervakantie naar Chantal Hagen: c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl;
Wilt u daarbij aangeven of u woensdag 1 september, donderdag 2 september of
beide komt? Mocht u zich specifiek opgeven voor het schoonmaakwerk of het
schilderwerk, dat ook graag even vermelden en anders weten wij dat u komt voor
het groenonderhoud (onkruid/snoeien). Alvast ontzettend bedankt en we hopen op
veel handen en gezelligheid.
Met vriendelijke groet, Jos Wilbrink en Chantal Hagen

Verkeersbrigadiers gezocht
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij nog op zoek naar enkele verkeersbrigadiers. Wie
kan ons nog helpen? Voor meer informatie of opgeven, kunt u mailen naar
c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl. Zie voor meer informatie de flyer achter deze
nieuwsbrief.

Luizentassen mee naar huis
Alle kinderen (groep 1 t/m 7) hebben hun hun luizentas mee naar huis gekregen. Op
maandag 30 augustus verwachten we de tassen weer gewassen terug op school.
Indien de tas kapot mocht gaan, krijgt uw kind op school een nieuwe. De eerste
controle na de zomervakantie is op woensdag 1 september.

Vakantierooster 2021-2022
Hieronder treft u voor alle volledigheid nogmaals het vastgestelde vakantierooster
aan voor het nieuwe schooljaar.
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

Studiedagen
De studiedagen (voor school schooljaar 2021-2022 zijn gepland op:
-

Vrijdag 15 oktober 2021: alle leerlingen hele dag vrij
Woensdag 1 december: alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdagmiddag 24 december 2021: alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Woensdag 9 februari 2022: alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdagmiddag 25 februari 2022: alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Dinsdag 7 juni 2022: alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 8 juli 2022: alle leerlingen hele dag vrij

Bij de start van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender 2021-2022 waarin
naast de vakanties en de studiedagen ook alle activiteiten voor het nieuwe
schooljaar staan aangegeven.

Schoolfotograaf
Op donderdag 2 september komt de schoolfotograaf op school. Deze dag worden er
portretfoto’s, groepsfoto’s en broertjes/zusjes foto’s gemaakt. Ook is er op deze dag
vanaf 15.00 uur gelegenheid voor het maken van broertje/zusje foto’s met oudere of
jongere broers/zussen die niet meer of nog niet hier op school zitten. Indien u van
deze mogelijkheid gebruikt wenst te maken, moet u zich vooraf aanmelden. U kunt
dit doen door voor maandag 30 augustus een mailtje te sturen naar:
c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl

Schoolreisje
De laatste schooljaren gaan wij altijd in de eerste weken op schoolreisje. Dit jaar
konden de schoolreisjes helaas niet door gaan in verband met de geldende corona
maatregelen. Voor het nieuwe schooljaar hebben we besloten de schoolreisjes naar
een later moment in het schooljaar te verzetten.

Wist u datjes van de Ouderraad
Wist je dat… de ouderraad de laatste vergadering van het schooljaar heeft gehad en
al veel leuke nieuwe ideeën voor het nieuwe schooljaar heeft?
Wist je dat… we besloten hebben om standaard twee keer per jaar aan de
kledingactie bag2school mee te doen? Dit bekent dat jullie het hele jaar door kleding
hiervoor kunnen verzamelen aangezien het de ouderraad een extra mooie financiële
buffer geeft.
Wist je dat… Wanda en Kimberley onze ouderraad komen versterken? Van harte
welkom!
Wist je dat… er nog wel een extra lid bij kan in de ouderraad om voldoende variatie
en doorstoom te houden? We werken genderneutraal en zijn heel blij met vrouwen,
maar een extra man zou gaaf zijn.
Wist je dat… Annemarie en Bette na vele jaren met pijn in hun hart toch besloten
hebben de ouderraad te verlaten om anderen met frisse energie een kans te geven?
Wat hebben we mooie dingen met elkaar georganiseerd waar we trots op mogen
zijn!
Wist je dat… Judith nu het nieuwe aanspreekpunt zal zijn?
Wist je dat… de kinderen op de laatste schooldag nog iets lekkers vanuit de
ouderraad hebben gekregen om smullend de vakantie in te kunnen gaan?
Wist je dat… de eerste donderdag in het nieuwe schooljaar (2 september) onze
schoolfotograaf op school komt om iedereen weer mooi op de foto te zetten?
Wist je dat… de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar (3 september) weer de
traditionele openings BBQ plaats vindt? Verdere informatie en mogelijkheid tot
opgeven volgt later via parro app.
Wist je dat we een emailadres hebben waar jullie altijd jullie vragen, opmerkingen,
aanmeldingen naar kunnen mailen? ouderraadkbsdepoort@gmail.com

Wist je dat… we jullie allemaal een heel mooie zomervakantie willen wensen?!

Een zomerse groet van de ouderraad!

Sportactviteiten Accres
De zomervakantie staat alweer bijna op het punt om te beginnen!
ACCRES Sportstimulering heeft een super leuk aanbod voor kinderen om op
een laagdrempelige manier lekker te sporten en te bewegen.
Van het NK stoepranden tot hiphop!
Hieronder treft u de link aan van de website met alle zomeractiviteiten:
Zomeractiviteiten | Sportstimulering (accres.nl)

Speelgoedactie voor de speelgoedbank in Dieren
Het moeilijke Corona-jaar is hopelijk achter de rug.
We gaan genieten van de grote vakantie- ademhalen met ons gezin. Veel plezier
beleven.
Daarna begint het nieuwe schooljaar. Helemaal fris. We beginnen met een schone
lei.
Maar zou het ook geen goed idee zijn om met een schone speelgoedkast te starten?
Eens kijken wat we eigenlijk allemaal niet echt meer nodig hebben? Of wat we met
andere kinderen zouden kunnen delen? Kinderen die in hun situatie niet zoveel
speelgoed hebben…..
We nodigen u uit om mee te doen aan onze speelgoedactie. Op 8-9 en 10
september.
U kunt dan van 8.30- 16.00 uur bij de school “De Poort” het speelgoed inleveren dat
u graag een nieuwe bestemming wilt geven. Maar let op: geen fietsen en knuffels!
Wij zorgen dat hopelijk vele dozen bij de speelgoedbank in Dieren terecht komen.
Doen jullie ook mee?

Coda boekenbus
De CODA boekenbus rijdt niet van 26 juli tot 15 augustus. CODA Centrale
Bibliotheek, De Maten en dok Zuid zijn dan wel geopend. Zie codaapeldoorn.nl/openingstijden voor actuele informatie.

.

VERKEERSBRIGADIERS GEZOCHT!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Elke ochtend en middag verzorgt een groep ouders en leerkrachten de oversteek van de Hoofdweg
voor de kinderen van de school. Nu gaat een aantal ouders de groep verkeersbrigadiers verlaten,
omdat hun zoon/dochter nu in groep 8 zit. Voor komend schooljaar zijn wij voor diverse momenten
op zoek naar nieuwe verkeersbrigadiers.
Wat houdt het in?
-

1x in de week helpt u de kinderen met oversteken.
Als nieuwe verkeersbrigadier krijgt u 1x uitleg vanuit politie Apeldoorn.
Als u helpt in de ochtend dan staat u vanaf 8.15 u tot 8.30 u aan de Hoofdweg en uw kind
(eren) mogen dan alvast de school in.
Als u helpt in de middag dan staat u vanaf 14.45 u tot 15.00 u aan de Hoofdweg. Dit geldt
voor de maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag is dat vanaf 12.15 u tot 12.30 u en
op vrijdag van 12.00 tot 12.15 u. Ook dan mag uw kind(eren) nog even op school blijven.

Wij zoeken nieuwe verkeersbrigadiers voor:
- Maandagochtend
- Dinsdagochtend en –middag
- Woensdagochtend
- Donderdagmiddag
- Vrijdag om 12.00 u
Wij hopen dat u ons kunt helpen!
U kunt zich opgeven bij Chantal (c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl of via parro) of bij de
groepsleerkracht van uw zoon/dochter.
Mocht u vragen hebben, stel ze dan gerust.
Met vriendelijke groet,
De verkeersbrigadiers en team KBS De Poort

Een hele fijne zomervakantie

