Januari 2022

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
Vorige week vrijdag hebben wij elkaar, al eerder dan gehoopt, fijne feestdagen en
een fijne kerstvakantie gewenst. We waren blij dat we samen met onze OR al
hadden besloten om de kerstviering op 16 december te organiseren. Zo waren
we goed voorbereid en konden we extra genieten. Bedankt OR voor het helpen
organiseren van de activiteiten in de decembermaand, waarbij we ook dit jaar
rekening moesten houden met de geldende RIVM-maatregelen.
We hebben een fijn sinterklaasfeest en een sfeervol kerstfeest gehad!
De kerstviering
Vanuit verhalen van de kinderen en de foto’s op Parro heeft u al een indruk van
onze kerstviering gekregen. Maar wij nemen u nog even mee….
De school was helemaal in kerstsfeer gebracht door de kinderen van
groep 7 en 8. Elke groep verzorgde een deel van de school en dat hebben zij
prachtig gedaan. We begonnen de dag met kerstmuziek en vele lichtjes op het
plein.
De kinderen hadden hun feestelijke outfit aangetrokken en wat zagen
ze er mooi uit. In de eigen klas konden zij met elkaar genieten van het
kerstontbijt, verzorgd door de OR. In welke klas je ook een kijkje nam, overal was
de sfeer gezellig en was er een fijn samenzijn. Aansluitend werd het kerstverhaal voorgelezen en werden er liedjes gezongen. Bijna alle kinderen waren
op school, maar helaas niet iedereen. Gelukkig waren zij er online bij!
Bij een kerstviering is het voor ons enorm van belang dat we met de hele
school een moment samen kunnen zijn. Ook dit jaar hebben we dat toch voor
elkaar gekregen door onze online kerstbingo. Wat hebben we een
plezier gehad. Kortom: we kijken terug op een geslaagd kerstfeest!
In de laatste week hebben wij foto’s genomen van de school in kerstsfeer
en net zoals vorig schooljaar hebben wij voor u/jullie een digitale kerstgroet.
Deze is te vinden in de bijlage en op facebook!
Namens het team van de Poort wensen wij u allen hele fijne kerstdagen
en een goede jaarwisseling!

Welkom aan …...
Goos wordt binnenkort 4 jaar en gaat starten in groep 1-2 bij juf Dorry. Wij wensen
hem een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

Besluit op 3 januari
Op 3 januari zal het kabinet een besluit nemen over het onderwijs vanaf maandag 10
januari. Wij hopen dat de overheid besluit dat de scholen gewoon open zullen gaan.
Deze week hebben wij als team al wel wat voorbereidingen getroffen, mocht dit
helaas niet het geval zijn. Zo kunnen wij u ook zo snel mogelijk na 3 januari
informeren via Parro. Wilt u Parro dan in de gaten houden?

(Cito) toetsen, rapport en oudergesprekken
Als we er vanuit gaan dat we maandag 10 januari alle kinderen weer op school zien
dan worden er halverwege januari tot aan de eerste helft van februari in iedere
groep verschillende Cito toetsen afgenomen. Daarmee brengen wij, naast
observatie, gesprekken en methodegebonden toetsen, de leeropbrengsten van de
kinderen en groepen in kaart. Met deze informatie kunnen wij de lessen afstemmen
op de onderwijsbehoefte van de groep en van uw kind(eren). In de maand februari
schrijven alle leerkrachten het eerste rapport voor uw kind(eren) en zal u worden
uitgenodigd voor een oudergesprek in de week van 7 maart.

Vacature Medezeggenschapsraad (MR)
In de vorige nieuwsbrief hebben wij al een vooraankondiging gedaan over de
vacature voor de medezeggenschapsraad van onze school. De MR denkt positief
kritisch mee met de schoolleiding t.a.v. het beleid en de besluitvorming binnen de
school. De MR neemt een standpunt in en geeft advies Tevens heeft de MR over een
groot aantal onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht.
Iets voor u, lees dan de vacature in de bijlage!

Bedankt voor uw vertrouwen en steun!
Vanaf vrijdag start de kerstvakantie officieel en zal ook het schoolteam de deur even
achter zich dichttrekken. Wij willen u ontzettend bedanken voor het vertrouwen in
onze school en de steun die we van u hebben mogen ontvangen in wederom een
bijzonder jaar. Bedankt voor uw hulp en het samen schakelen op bepaalde
momenten, die voor ons allen soms best een uitdaging waren. Wat fijn om zo samen
te blijven werken aan mooi onderwijs voor onze leerlingen.
Wij wensen u allen hele fijne feestdagen! Alle goeds en vooral een gezond 2022!
Op maandag 10 januari hopen wij u allen weer te begroeten op De Poort
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Activiteiten kerstvakantie 2021-2022 en Sport in
de Wijk
Vanuit de St. Acress worden er in de kerstvakantie weer een aantal leuke
sportactiviteiten geactiveerd. Zie voor meer informatie onderstaande flyer of kijk
even op de website:

Kerstvakantie | Sportstimulering (accres.nl)
Sport in de wijk | Sportstimulering (accres.nl)

