Oktober 2021

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
Na een goede start van het schooljaar merken we dat iedereen inmiddels al weer
goed is gewend op school. Er wordt hard gewerkt en fijn gespeeld. We vinden het
fijn om in deze periode alle ouders te spreken tijdens de kennismakingsgesprekken.
Ondanks dat het zonnetje nog vaak schijnt merken we ook dat de herfst
langzamerhand voor de deur staat. Verderop in deze nieuwsbrief treft u
informatie aan over de door het kabinet aangekondigde versoepelingen en
richtlijnen rondom het coronavirus. Met de herfst in aantocht en de stijgende
verkoudheidsklachten die daarmee gepaard gaan is het belangrijk dat iedereen
hiervan op de hoogte is.
De komende periode staan er tal van activiteiten op het programma. De
maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september
a.s. te vervallen. Scholen krijgen hierdoor gelukkig weer de mogelijkheid om
ouders/verzorgers meer toe te laten in de school. Zo staat er op woensdag 13
oktober de podiumviering van groep 1-2 op de agenda en zo het er nu uitziet zijn
ouders/verzorgers weer welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief voor de maand oktober.
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Open Dag
Woensdagochtend 6 oktober a.s. houden de basisscholen in de gemeente
Apeldoorn hun gezamenlijke Open Dag. Ook de basisscholen in Loenen
openen deze ochtend hun deuren voor nieuwe ouders die op zoek zijn naar
een basisschool voor hun kind. Van 09.00 tot 12.00 uur zijn nieuwe ouders van
harte welkom voor een rondleiding door de school. De reguliere lessen in
de groepen gaan op woensdagochtend 6 oktober gewoon door, waardoor
ouders een goed beeld kunnen krijgen van de scholen en de manier van
lesgeven.

Aanmelden voor een bezoek deze ochtend is noodzakelijk en kan via
basisscholenapeldoorn.nl. Gezinnen die onze school willen bezoeken kunnen kiezen
voor een tijdslot van een uur kiezen (tussen 9.00 en 12.00 uur).
Wanneer nieuwe gezinnen deze dag niet in de gelegenheid zijn is dat ook geen
probleem. Ook op andere dagen staan wij open voor een kennismakingsgesprek en
rondleiding. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met Chantal Hagen,
directeur KBS De Poort, tel.nr. 055-5051489 /emailadres:
c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl

Welkom aan ….. .
Fedde en Sara worden wordt deze maand 4 jaar en komen gezellig bij ons op school.
Wij wensen ze een hele fijne en leerzame tijd toe op De Poort.

Aanmelden van nieuwe leerlingen
Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen we bij onze
planning rekening moeten houden. Aan u, als ouder van één of meerdere leerlingen
op de Poort , vragen wij om uw kind(eren) tijdig in te schrijven. Heeft u een kind dat
binnen nu en 2 jaar (geboortejaar 2018)/2019) 4 jaar wordt, dan is het vriendelijke
verzoek uw zoon/dochter nu alvast aan te melden. Aanmeldingsformulieren zijn op
school verkrijgbaar.

Privacy voorkeuren
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy
van kinderen. Naast dat het wettelijk verplicht is, is het ook prettig om met ieders
persoonlijke voorkeuren rekening te houden. Als ouder heb je het recht om aan te
geven of je kind op de foto mag of niet en waar die foto’s geplaatst mogen worden.
Zo kun je in Parro bijvoorbeeld aangeven dat foto’s van uw kind niet op Facebook
mogen staan, maar wel via Parro gedeeld mogen worden. In Parro staat
geregistreerd wat u in een eerder stadium heeft aangegeven aan privacy-voorkeuren
voor uw kind(eren). Tot en met 22 oktober kunt u, indien gewenst, via Parro de
privacy voorkeuren voor uw kind(eren) wijzigen. Hoe je dit doet? Ga naar het vierde
tabblad “Instellingen”. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de
voorkeuren zijn, via het potlood achter het kind. Na 22 oktober is het wijzigen van de
privacy voorkeuren enkel mogelijk middels een formulier dat op school verkrijgbaar
is.

Studiedag in oktober
De vrijdag voor de herfstvakantie, dat is vrijdag 15 oktober, staat er voor het team
een studiedag op de agenda. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Deze dag was reeds
eerder aangekondigd en staat ook vermeld op de jaarkalender die u aan het begin
van het schooljaar van ons heeft ontvangen.
Dit betekent dat de herfstvakantie voor alle leerlingen begint op donderdag 14
oktober om 14.45 uur.
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Verkeersregels rondom de school
Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor de verkeersregels rondom de school.
Het oversteken van de Hoofdweg bij onze school wordt begeleid door ouders. Deze
ouders zetten, als brigadier, de kinderen over. Dit gebeurt vanaf een kwartier
voordat de school begint. Om alles veilig te laten verlopen dienen ouders en
kinderen vanaf de oversteekplaats naar de school en terug te lopen. Er worden ook
kinderen per auto naar en van school opgehaald. Tijdens de haal– en brengtijden is
het niet toegestaan om met uw auto het laantje naar de school in te rijden De auto’s
dienen aan de Hoofdweg veilig geparkeerd te zijn, zodat voldoende zicht ontstaat
voor de kinderen en de brigadiers. Wilt u niet parkeren ten hoogte van de
oversteekplaats? Wij verzoeken u om bij het laten in- en uitstappen van de kinderen
goed te letten op de veiligheid van die kinderen én die van de andere kinderen. We
willen u vragen alert te zijn op de afspraken die hiervoor gelden en deze ook te
communiceren met bijv opa’s en oma’s of andere mensen die uw kind(eren) wel
eens naar school brengen of ophalen
Een veilige verkeerssituatie rondom de school is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Laten we met elkaar
zorgen voor een veilige schoolomgeving voor onze kinderen.

Vertrouwenspersoon op school
De wet verplicht dat een school zowel een interne vertrouwenspersoon als een
externe vertrouwenspersoon moet hebben. Hierover kunt u informatie vinden op
onze website onder het kopje schoolgids.

Ook dit schooljaar is onze interne vertrouwenspersoon juf Lianne Amptmeijer. Bij
haar kunnen leerlingen en ouders terecht met zaken die men vertrouwelijk wil
bespreken en dat niet direct met de groepsleerkracht of directie willen doen. Deze
week zal zij een rondje in de klassen maken.

Gymles maandag 27 september
Dit jaar bestaat gymnastiekvereniging De Kempers uit Loenen 50 jaar. Van harte
gefeliciteerd met deze mijlpaal! Ter gelegenheid hiervan zal Esther Koekkoek op
maandag 27 september een gymles verzorgen voor onze leerlingen. Wij willen Esther
hiervoor alvast hartelijk bedanken.

Versoepelingen coronamaatregelen onderwijs
Het kabinet heeft voor het basisonderwijs tot een aantal versoepelingen in de
Coronamaatregelen besloten. De belangrijkste veranderingen zijn:
•

•

•

•
•

Het bron- en contactonderzoek voor kinderen in het primair onderwijs en
kinderopvang is vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een
kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar
school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er
zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen
van de besmetting.
Bij een enkele besmetting in een groep hoeft niet meer de hele groep in
quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe
allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in
nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de
besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering verloopt altijd via
de GGD.
Bij uitbraken met meerder besmettingen in een groep kan de GGD nog wel
aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een
quarantaineadvies voor de hele groep.
Het blijft van belang om school, ouders en medewerkers te informeren over
een besmetting.
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25
september 2021 te vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om
ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school.

De basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven uiteraard
wel gelden.
De beslisboom is aangepast aan de nieuwe regelgeving. De meest recente versie van
de beslisboom treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan (versie 20-09-2021). Lees
deze goed door. Voor overleg kunt u altijd contact opnemen met school. Wij blijven
op school extra aandacht houden voor hygiëne. Zo zal er nog steeds extra
schoongemaakt worden en zijn er meerdere momenten waarop de kinderen hun
handen moeten wassen.

Wanneer mag uw kind niet naar school i.v.m. het Corona-virus?
Uw kind mag gewoon naar school als het verkoudheidsklachten heeft. Hoest uw kind
veel of heeft het last van benauwdheid of koorts dan moeten kinderen wel thuis
blijven. Dat geldt ook bij het wachten op een testuitslag. Kinderen tot en met 12 jaar
laten testen bij verkoudheidsklachten kan nog steeds, maar dit is geen dringend
advies. Wanneer een klasgenoot van uw kind positief is getest op corona, en uw kind
ontwikkelt daarna klachten, dan dient de leerling wel thuis te blijven.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u als extra bijlage de nieuwe beslisboom (van 20
september 2021)

Kinderboekenweek
Ook dit jaar zullen wij weer aandacht besteden aan de Kinderboekenweek. Het
thema van de Kinderboekenweek van 2021 is: Worden wat je wil.
Kinderboeken over talenten en beroepen staan centraal in de Kinderboekenweek
2021. Kinderen mogen boeken met dit thema die week dan ook mee naar school
nemen om daar te laten zien.
De Kinderboekenweek 2021 wordt op woensdag 6 oktober om 08.30 uur geopend.
Alle kinderen mogen dan verkleed als een beroep naar keuze op school komen. Op
het plein zullen we om 08.30 uur de Kinderboekenweek openen door het liedje te
spelen en het dansje te doen wat daarbij hoort. Deze dans wordt nu geoefend onder
leiding van Milet van Dansstudio Move-it. Als u het leuk vindt om ook mee te kijken,
dan kan dat.
In de week die volgt zullen in de klassen allerlei activiteiten gedaan worden in het
kader van de kinderboekenweek. Onder andere willen we vragen of er (groot)ouders
of andere familieleden van kinderen in de groep iets willen vertellen (en eventueel
laten zien) over hun beroep.
Mocht u iets willen vertellen, meldt u zich dan bij de leerkracht van uw kind!
Tijdens de kinderboekenweek zal er ook een voorleeswedstrijd gehouden worden.
De kinderen die dit willen, lezen eerst voor in de eigen groep. In elk leerjaar zal een
winnaar gekozen worden. De winnaars zullen dan op de woensdag 13 oktober voor
leerlingen, leerkrachten en een jury voorlezen.

Speelgoedactie voor de speelgoedbank in Dieren
De Speelgoedbank in Dieren wil alle ouders/verzorgers van De Poort heel hartelijk
bedanken voor de bijdrage aan de inzamelingsactie. Zij zijn enorm blij met de grote
hoeveelheid speelgoed dat is ingebracht.

Wist u dat ……
•
•
•

Ook alle leerkrachten in de schoolbanken zitten en we allemaal de
cursus “met sprongen vooruit” volgen
Lianne onze interne cultuur coördinator wordt
Maaike en Frank twee dagen op Kanjertraining gaan

Podiumviering groep 1-2
In de week voor de herfstvakantie is het de beurt aan de kinderen van groep 1-2 om
een spetterend optreden te gaan verzorgen. Op woensdag 13 oktober is het voor
groep 1-2 de dag van de podiumviering. Juf Dorry zal in een bericht via Parro laten
weten hoeveel personen per kind er kunnen komen kijken. Aanvang is 11.30 u.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
Groep 1-2 is dit schooljaar begonnen met een aantal nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes. Na vier weken beginnen zij al aardig gewend te raken. De kinderen
leren elkaar steeds beter kennen en het groepsgevoel groeit.
Gelukkig ook dat de kinderen weer door de ouders binnen gebracht mogen worden.
Dit schept rust en veiligheid.
Op dit moment zijn we begonnen met het oefenen van onze podiumviering op
woensdag 13 oktober.
Hiervoor krijgt u van de kinderen nog een leuke uitnodiging.
We gaan er een fijn en gezellig schooljaar van maken!

Groep 3-4
We zijn gezellig begonnen dit schooljaar. Voor groep 3 was het best spannend, het is
ook wel een hele stap van groep 2 naar groep 3. Groep 4 was al snel weer gewend.
Het is wel stoer natuurlijk om nu de oudsten in de klas te zijn. Groep 3 is al begonnen
met het leren van de letters. We hebben er al 10 geleerd. Ze aan elkaar plakken om
te lezen begint ook al te lukken. Groep 4 heeft 1 heel nieuw vak dit jaar: Taal. We
hebben al geleerd wat een zelfstandig naamwoord en wat een lidwoord is.
Bovendien zijn we het alfabet aan het oefenen.

.

Groep 5-6
We hebben een groep van 32 kinderen.
In de klas zitten we met groep 5 en 6 door elkaar.
De nieuwe Pluspunt methode is leuk!
We krijgen al huiswerk van Engels, Nieuwsbegrip en Topo.
Ook houden we een spreekbeurt en boekenbeurt.
We hebben zelf regels bedacht zodat we fijn kunnen werken en spelen, die hebben
we als vlaggetjes hangen in de klas

Groep 7
Vanuit groep 7 een berichtje over onze start van het schooljaar. Wij hebben een
uitstapje gemaakt naar de bibliotheekbus. Hier mochten we allemaal ons eigen
leesboek uitkiezen. Met rekenen zijn we gestart met de nieuwe Pluspunt methode
(deze is trouwens echt supergaaf!). Ook doen wij in groep 7 nog: taal, spelling,
schrijven en nog heel veel leuke lessen meer. Met wereldoriëntatie zijn wij bezig met
het thema wereldsterren. Hierbij wisselende theoretische oefeningen af met
praktische opdrachten. In het kort hebben wij dus gewoon een superstart van het
schooljaar gemaakt!
Hartelijke groeten van mij (Frank) en alle leerlingen uit groep 7!

Groep 8
We zitten nu in week 4. We zijn rustig gestart en inmiddels zijn we alle vakken aan
het doen. We hebben nu ook huiswerk. Dit was eerst alleen maar Nieuwsbegrip
maar nu hebben we ook werkwoordspelling erbij. We doen niet alleen maar normale
lessen maar doen ook leerzame spellen. Bijvoorbeeld het “zweedsrenspel”. Iedereen
werkt voornamelijk op z’n eigen niveau, zodat iedereen goede uitdaging heeft. Dit in
verband met ons vervolgonderwijs. We zijn met creatief bezig aan verschillende
opdrachten, bijvoorbeeld maak je eigen droomkamer en “timmerwolding”, dat is
een plankje waar je een vorm optekent en dan spijkers in slaat, daarna doe je wol
om de spijkers heen.
Groetjes uit groep 8.

Arjanne Kindercoaching
“Ik luister en kijk naar uw kind en bied maatwerk”

Zit uw kind soms even niet zo lekker in zijn vel?
Is hij/zij onzeker, vaak verdrietig, angstig, boos of iets anders?

Ik kan jullie helpen. Als kindercoach bied ik hulp en begeleiding aan kinderen en hun ouders. Deze
coaching is laagdrempelig, vaak van korte duur, praktisch en vooral ook spelenderwijs.
De coaching is met name gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het doel
van een coaching traject is het krijgen van meer zelfinzicht. Door middel van gesprekken, diverse
werkvormen en methodieken laat ik kinderen hun kwaliteiten, talenten en mogelijkheden
ontdekken en werken we samen aan de ontwikkeling hiervan. Ik leer uw kind te vertrouwen in en
op zichzelf.
Ik ben Arjanne Klein Ikkink, ik ben gediplomeerd kindercoach en heb mijn eigen praktijk voor
kindercoaching. Ik ben gevestigd in Loenen aan de Hoofdweg. Coaching kan plaatsvinden bij mij
thuis, bij u thuis, maar dankzij mijn samenwerking met KBS de Poort is het ook mogelijk de
coaching op school te laten plaatsvinden.
Wilt u meer weten? Neem eens een kijkje op mijn website www.arjannekindercoaching.nl of neem
vrijblijvend contact met mij op via info@arjannekindercoaching.nl of telefonisch, 0642716774.

