September2021

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
Het nieuwe schooljaar is begonnen. We hopen dat u met uw kind(eren) een fijne
zomervakantie heeft gehad. Afgelopen vrijdag heeft u al een brief van ons
ontvangen met daarin informatie omtrent de start van het schooljaar. We vinden
het fijn dat we alle kinderen weer hebben mogen begroeten in hun nieuwe
groepen, de eerste schoolweek hebben wij als heel prettig en positief ervaren.
Zowel deze week als komende weken staan in het teken van kennismaken. De
gouden weken van de Kanjertraining. In alle groepen worden er samen spelletjes
gedaan, samen gesproken en gewerkt om elkaar goed te leren kennen om er zo
een fijn jaar van te maken.
Namens het gehele team van De Poort wensen wij iedereen een goed schooljaar
toe!

Algemene informatieavond en
kennismakingsgesprekken
Ook dit schooljaar gaan wij u voorzien van alle relevante informatie over het
schooljaar van uw kind (eren). We hadden een persoonlijke informatieavond
gepland op woensdag 8 september. De geldende Corona richtlijnen geven aan
dat dit moet gebeuren met minimaal 1,5 m tussen de deelnemers. Dat is in ons
schoolgebouw niet mogelijk. Dit is voor ons reden geweest om te besluiten de
algemene informatieavond dit jaar niet door te laten gaan.
In plaats daarvan willen wij met alle ouders in de maand september – in de
periode van 20 september t/m 1 oktober een kennismakingsgesprek voeren.
Wij hopen hiermee nog meer op individueel niveau met u te kunnen
afstemmen waar u en uw kind behoefte aan hebben het komende schooljaar.
Deze gesprekken vinden plaats op school met inachtneming van de 1,5 m
afstand tussen volwassenen. Zou u voorafgaand aan het gesprek buiten
willen wachten i.p.v. in de school? De groepsleerkracht zal u ophalen. De
gesprekstijd zal 10 minuten zijn en tussen elk gesprek hebben wij 5 minuten
wisseltijd. Om rekening te houden met ouders die meerdere kinderen op
school hebben, zijn er twee inschrijfmomenten. Via Parro ontvangt u de
uitnodiging om u in te schrijven via het agenda-item. De volgende data zijn
belangrijk om te weten: vanaf maandag 6 september 20.00 u kunnen
ouders/verzorgers met meerdere kinderen bij ons op school zich inschrijven.
Vanaf woensdag 8 september 20.00 u kunnen ouders/verzorgers met één kind
zich inschrijven. Op woensdag 15 september om 14.30 uur sluit de inschrijving .
Via Parro kunt u terugvinden hoe laat u het gesprek heeft gepland.

Welkom aan ….. .
Afgelopen maandag is David bij op school gestart in groep 3. Liv wordt deze maand 4
jaar en is gestart in groep 1. Wij wensen David en Liv een hele fijne en leerzame tijd
toe op De Poort.

Ouders bedankt!
Via deze weg willen wij alle ouders heel erg bedanken die ons bij de start van het
schooljaar weer hebben geholpen bij diverse activiteiten. Zo waren er ouders actief
tijdens de twee schoolplein klusavonden met als resultaat dat het schoolplein er
weer geweldig uitziet. Iedere dag zien we de verkeersbrigadiers die ervoor zorgen
dat onze leerlingen veilig naar school kunnen komen.
Wij zijn heel blij met de grote betrokkenheid van ouders/verzorgers op onze school.
Hartelijk dank daarvoor.

Jaarkalender 2021-2022
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de jaarkalender waarin alle activiteiten
voor het nieuwe schooljaar staan aangegeven. In de nieuwsbrief zullen aanvullingen
op de jaarkalender opgenomen worden middels de bekende agenda. De data die
genoemd worden in de nieuwsbrief zijn leidend.
De studiedagen en vakanties hebben wij voor de zomervakantie al gecommuniceerd.
We hebben diverse activiteiten ingepland gedurende het schooljaar. We zullen
steeds moeten kijken wat wel/niet of aangepast door kan gaan. We zullen u steeds
tijdig informeren.
Tevens ontvangt u via de kinderen een papieren versie van de jaarkalender. Ook
proberen wij de jaarkalender in Parro te zetten.

.

Gouden Weken
In de eerste vier tot zes weken van dit schooljaar wordt er in elke groep extra
aandacht besteed aan groepsvorming. Deze weken worden ook wel de gouden
weken genoemd. Het groepsvormingsproces begint na een zomervakantie eigenlijk
weer helemaal opnieuw en het creëren van een goed pedagogisch klimaat staat
centraal. Tijdens deze weken wordt er extra gebruik gemaakt van oefeningen uit de
Kanjertraining, Energizers en andere kennismakingsoefeningen.
Vraag uw kind gerust eens!

Aanpassingen schoolgebouw
Tijdens de zomerperiode zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan ons
mooie schoolgebouw. Er zijn zonnepanelen geplaatst, er is een nieuwe vloer gelegd,
het onderbouwplein is voorzien van een nieuwe kast en de telefooncel is naar buiten
verplaatst waardoor meer ruimte in de hal is gecreëerd. Vrijdag 10 september zullen
de nieuwe speeltoestellen worden geplaatst waarmee ons schoolplein helemaal af
is. Hiermee zijn ons schoolgebouw en het plein helemaal klaar voor het nieuwe
schooljaar.

Bewegingsonderwijs
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen dit jaar op de maandag. Op de
gymdagen moeten de kinderen hun gymspullen meenemen. Tot aan de
herfstvakantie gymmen wij buiten, daarna in de zaal aan De Kempe. De fietsen
hoeven ook nog niet mee naar school.

Gegevens leerlingen up-to-date?
We vinden het belangrijk om de gegevens van de kinderen up-to-date te houden.
Bent u in de vakantie verhuisd, heeft u een ander telefoonnummer of zijn er andere
persoonlijke gegevens veranderd? Laat het ons weten via het ouderportaal zodat we
dit kunnen aanpassen.
Bent u ingelogd in het ouderportaal, dan kunt u de eerste gegevens van uw
kind(eren) zien door op de foto(’s) van uw kind(eren) te klikken. Mochten er dingen
niet kloppen, dan kunt u via de button met een afbeelding van een ‘potlood’
wijzigingen aan ons doorgeven.

Gastouderopvang Janet Reusken
In het nieuwe schooljaar komen er in mijn gastouderopvang weer kind-plekjes vrij.
Het gaat om:
Maandag 07.30 – 14.15 (per november 2021)
Dinsdag 07.30 – 14.15 uur (januari 2022)
Donderdag 07.30 – 14.15 uur (januari 2022)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de mail:
janetreusken@hotmail.com

Speelgoedactie voor de speelgoedbank in Dieren
U heeft hopelijk kunnen genieten van de grote vakantie- ademhalen met uw gezin.
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. 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?

