Maart 2022

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
Voor u de nieuwsbrief van de maand maart. Wat vliegt de tijd!
Afgelopen week hebben we toch nog weer meer te maken gehad met corona en
met name in de groepen 1 t/m 4. Wij hopen dat iedereen voor en/of na de
vakantie weer is opgeknapt, zodat we met z’n allen kunnen starten aan de
projectweek. Over deze week leest u verderop meer.
Vandaag hebben we met de kinderen carnaval gevierd. Iedereen was mooi
verkleed/geschminkt. In de eigen klas hebben de kinderen hun outfit geshowd en
er met elkaar een feestje van gemaakt.
Vandaag ontvangen de kinderen ook hun 1e rapport van dit schooljaar en deze
reiken wij met trots aan de kinderen uit. In de eerste week van maart staan de
oudergesprekken op de agenda. We hopen u dan allemaal te ontmoeten.
Vandaag om 12.00 uur start voor iedereen de voorjaarsvakantie. Wij wensen u en
uw gezin een fijne week toe. Maandag 7 maart starten we weer.
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

.

Oudergesprekken
In de week van 7 maart zijn de oudergesprekken. Inmiddels heeft u deze
ingepland via Parro. De gesprekken zullen plaatsvinden op school.
Wij zullen dan nog wel rekening houden met de basismaatregelen, geen
handen schudden en afstand houden. U hoeft in de school geen mondkapje
meer te dragen.

Welkom aan ….
In maart wordt Jelte 4 jaar en hij zal starten in groep 1. Wij wensen hem een hele
fijne verjaardag en natuurlijk een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school

Vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 is vastgesteld.
Vakantie

Datum

Start schooljaar

22 augustus 2022

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023

Paasmaandag

10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag)

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart (+ extra vrije dag)

18 mei en 19 mei 2023

Pinkstermaandag

29 mei 2023

Zomervakantie

10 juli t/m 18 augustus 2023

Op de Poort kun je rekenen!
In de maand maart staan een tweetal rekenactiviteiten op het programma.

Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd
Op donderdag 17 maart vindt de Kangoeroe reken– en wiskundewedstrijd plaats
voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Ook van onze school doet een aantal kinderen
mee. Voor voorbeeldopgaven en extra info, zie https://www.w4kangoeroe.nl

Grote Rekendag op woensdag 30 maart
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle
basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken
staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want
rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De titel van de 20e Grote
Rekendag is “ Bouwavonturen”. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen:
tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met
handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of
contructeur of bouwer. Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen
onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van
hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!

Robert Etlin Herdenking
Op 21 maart 1945 is de Franse piloot Robert Etlin om het leven gekomen. Zijn
vliegtuig werd beschoten en stortte neer nabij de Vrijenbergweg. Robert Etlin was
vijfentwintig jaar toen zijn vliegtuig naar beneden werd gehaald. Aan een
zandweggetje bij de Vrijenbergweg in Loenen staat het oorlogsmonument dat
herinnert aan de plek waar hij op 21 maart 1945 met zijn vliegtuig neerstortte.
Onze school heeft het monument geadopteerd. Net als andere jaren zullen wij rond
deze tijd extra stil staan bij alles wat er toen is gebeurd. We zorgen met de leerlingen
van groep 7/8 voor het onderhoud van het monument en er is op of rond 21 maart
een herdenking. De familie Etlin heeft dit altijd bijzonder kunnen waarderen. In de
afgelopen jaren hebben zij een bedrag beschikbaar gesteld voor de hoogste klassen
van de Loenense scholen om een excursie te maken naar bijv. Westerbork, het Anne
Frankhuis of een ander doel dat herinnert aan de tweede wereldoorlog.
Vrijdag 25 maart gaan wij met alle kinderen van groep 1 t/m 8 naar het monument.
De kinderen van groep 8 geven de herdenking vorm en inhoud. Ook u als
ouder/verzorger bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. We verwachten
om 10.45 u bij het monument aanwezig te zijn. (duur max. 30 min)
We vragen alle kinderen deze dag een bloem mee naar school te nemen om tijdens
de herdenking bij het monument te leggen.
Dit kan een bloem uit de tuin, een zelfgemaakte bloem of wellicht een gekochte
bloem zijn.
Heeft u vragen over de herdenking? Meester Bram is hiervoor de contactpersoon.

Open Dag woensdag 6 april
Woensdagochtend 6 april houden de basisscholen in de gemeente Apeldoorn hun
Open Dag. Ook onze school doet hieraan mee en opent deze ochtend haar deuren
voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind.
Ouders zijn van harte welkom om met hun kind(eren) op enig moment tussen 9.00
tot 12.00 uur de school binnen te lopen.
De reguliere lessen in de groepen gaan op woensdagochtend 6 april gewoon door,
waardoor ouders een goed beeld kunnen krijgen van de school en de manier van
lesgeven. Op diverse manieren krijgen ouders informatie over de school, de
speelmaterialen voor de kleuters, het Kanjerbeleid dat door de school gehanteerd
wordt en de Engelse lessen die alle leerlingen van De Poort krijgen.
Indien ouders deze dag niet in de gelegenheid zijn is dat geen probleem. Ook op
andere dagen staan wij open voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.
Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met Chantal Hagen, locatiedirecteur KBS
De Poort, tel.nr. 055-5051489 /emailadres: c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl

Projectweek Jong Leren Eten
De week na de voorjaarsvakantie starten wij met een projectweek over gezonde
voeding. De projectweek wordt mogelijk gemaakt door de verkregen subsidie Jong
Leren Eten. Jong Leren Eten staat voor: zoveel mogelijk kinderen meer structureel in
aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als
uiteindelijke doel dat zij leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. Het
programma Jong Leren Eten is een initiatief van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het
ministerie van VWS
Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u naar de separate brief over dit
onderwerp.

Sportservice activiteiten voorjaarsvakantie 2022
Volgende week is het voorjaarsvakantie. Sportservice Apeldoorn (de nieuwe naam
van Sportstimulering) heeft weer een mooi aanbod voor met name basisschool
leerlingen maar ook voor andere doelgroepen.
Deze editie zijn er ook sportaanbieders uit de dorpen (Beekbergen en Loenen) bereid
gevonden om gratis clinics aan te bieden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
de flyer die u als bijlage aantreft bij deze nieuwsbrief. Deze flyer is al eerder op
papier met de leerlingen mee naar huis gegaan.

Grasmaaihulp gezocht
Rondom het schoolplein hebben wij de beschikking over een prachtig grasveld.
Dankzij de hulp van ouders kan het gras behouden blijven en hoeft het niet te
worden vervangen door een andere ondergrond. In het maaiseizoen wordt er een
rooster opgesteld waarin staat wanneer iedereen aan de beurt is. Wij zijn daarom op
zoek naar ouders die bij toerbeurt het gras willen maaien. Het maaien kan op een
moment in de week dat u het schikt en de school beschikt over een grasmaaier. Lijkt
het u wat en bent u in de gelegenheid dan horen we dat heel graag van u.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl
Alvast onze hartelijke dank!

Oproep luizenpluizen
Op school hebben we een club fantastische luizenouders die normaal gesproken na
iedere vakantie alle kinderen op hoofdluis controleert. Dit is een hele effectieve
manier om de school neten- en luizenvrij te houden. Vanwege de
coronamaatregelen hebben de controles enige tijd niet op school plaatsgevonden.
We hebben u gevraagd om uw kind(eren) zelf te controleren op hoofdluis. Nu de
coronaregels zijn versoepeld wil de werkgroep weer schoolbrede controles gaan
uitvoeren.
De werkgroep hoofdluis zoekt echter nog versterking!
Wilt u het team versterken, geef u dan op via het mailadres:
c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl

Junior Energiecoach De Poort
Op 7 maart start groep 7 met Junior Energiecoach, een leuk en leerzaam spel om
thuis energie te besparen.
Doel van het spel is een schoner milieu en een vollere portemonnee door meer
inzicht over hoe je eenvoudig energie kunt besparen. Het spel start op 7 maart en
duurt vijf weken. Elke week staat in het teken van een andere opdracht die zowel
thuis als op school wordt uitgevoerd.
Vragen die in het spel aan de orde komen zijn: ‘Welke apparaten slurpen de meeste
stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ Leerlingen gaan op
stekkerexpeditie en lampenjacht.
Door deze leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken de
Junior Energiecoaches en hun familieleden hoe en waar ze energie kunnen besparen.
Aan het eind krijgt iedere Junior Energie Coach een diploma.
De Junior Energiecoach is een samenwerking van de Energie Coöperatie Loenen,
basisschool De Poort en openbare basisschool De Tweede Stee.
Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee; wij doen mee!

Werkzaamheden Loenen vanaf 7 maart (ter info)

