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Nieuwsbrief

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de maand april hebben we genoten van een heleboel leuke activiteiten in de
diverse groepen. We vinden het heel fijn dat dit allemaal weer door kan gaan.
Vandaag hebben we de Koningsspelen gevierd en hebben we met z’n allen
genoten van een gezellige, feestelijke en sportieve dag! Voor deze nieuwsbrief
hebben ook alle groepen weer een stukje ‘nieuws uit de groepen ‘geschreven.
Zo nemen zij u mee in wat zij gedaan hebben in de afgelopen periode.
In deze nieuwsbrief leest u alle informatie over de activiteiten in de maand mei.
Wij wensen u en uw gezin een hele fijne meivakantie. Tot maandag 9 mei!
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Tevredenheidsonderzoeken
Dagelijks werken wij aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Een tijdje geleden
hebben wij u gevraagd deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Hieruit
kwam naar voren dat ouders (61 respondenten van de 90) onze school waarderen
met een 8,9. Ook is er onder de leerlingen van groep 6,7 en 8 een tevredenheidsenquête uitgezet en daaruit kregen we een mooie 8,5 als rapportcijfer. Een hele
mooie score waar we trots op zijn!
Beide onderzoeken gaan wij nader analyseren en weer verbinden aan ons onderwijs.
Alle ouders die de enquête hebben ingevuld willen wij hartelijk bedanken ! KBS De
Poort is transparant en open over de resultaten. Informatie en cijfers over onze
school plaatsen wij op www.scholenopdekaart.nl. Op deze website kunt onze school
vergelijken met andere scholen en het landelijke gemiddelde.

Welkom aan …...
In de maand mei wordt Ryan 4 jaar en hij gaat starten in groep 1.Wij wensen hem
een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

Studiedagen en extra vrije dagen in mei / juni
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Vrijdag 27 mei, de dag na
Hemelvaart, zijn ook alle kinderen vrij.
Maandag 6 juni is het 2e pinksterdag en op dinsdag 7 juni heeft het team
een studiedag. Op beide dagen zijn alle leerlingen vrij.
Deze dagen waren reeds gecommuniceerd aan het begin van het schooljaar
en staan vermeld in de jaarkalender van dit schooljaar.

Schoolfruit
Onze school heeft 20 weken lang schoolfruit ontvangen via het EU
schoolfruit- en groenteprogramma. Deze week was de laatste levering.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Wij hopen dat de
kinderen ook na de vakantie fruit/groente mee naar school blijven nemen.

Schoolreis

Donderdag 23 juni gaan we met alle groepen op schoolreisje. De kinderen van de
groepen 1 t/m 3 gaan naar Schateiland in Zeumeren en de groepen 4 t/m 8 gaan
naar Slagharen. De kosten voor het schoolreisje incl. busvervoer bedragen € 30,-- per leerling.
Vandaag ontvangt u van ons via schoolkassa een betaalverzoek met daarin een link
waarmee de kosten voor het schoolreisje eenvoudig via IDEAL kunnen worden
voldaan. “schoolkassa” is een onderdeel van Parnassys, ons schooleigen
administratieprogramma.

Kamp groep 8
Dit jaar gaat groep 8 van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni naar kampeerboerderij
De Witte Wieven in Nunspeet. Wij wensen alle kinderen en begeleiders alvast een
hele fijne week toe.

Gymlessen buiten
Rondom de school hebben we veel ruimte en een prachtig veld waar we gebruik van
mogen maken. Dat is één van de redenen waarom we vanaf de meivakantie tot de
herfstvakantie met de groepen 3 t/m 8 - indien het weer het toelaat – zo veel
mogelijk buiten zullen gymmen.
Daarom willen wij u vragen er voor te zorgen dat de kinderen in deze periode buiten
gymkleding meenemen (bijvoorbeeld een trainingspak, broekje met shirt en
buitengymschoenen). Mocht het weer heel slecht zijn dan kunnen we besluiten de
gymlessen naar binnen te verplaatsen. Wij willen u daarom vragen het weer ’s
ochtends in de gaten te houden en bij twijfel in ieder geval ook binnen gymschoenen
en de fiets mee te geven. Dit laatste geldt uiteraard alleen voor de groepen 5 t/m 8.

Wandelvierdaagse Eerbeek
De traditionele Wandel4Daagse in Eerbeek gaat dit jaar weer door en wordt
gehouden van 13 t/m 16 juni. Gisteren heeft u namens de Ouderraad de informatie
hierover ontvangen via de Parro. Inschrijven kan tot en met 13 mei.

Nieuws vanuit Sportservice Apeldoorn
Hallo ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij willen we jullie informeren over het sportprogramma in de meivakantie! Dit
jaar heeft de meivakantie het thema ‘De week van het Park’. De activiteiten in de
meivakantie hebben allemaal een relatie met het park. Zo willen we iedereen de
mogelijkheden van het park en het sporten in de openbare ruimte laten ervaren.
Lekker sporten in de buitenlucht!
Het programma in het kort:
Obstacle parcours Mheenpark
Een gave obstakelrun waarbij je wel 14 verschillende onderdelen doet!
Familiedag
Een leuke dag uit met het hele gezin! De dag bestaat uit een speurneuzenroute bij
park Berg en Bos en leuke activiteiten bij het Boschbad.
Sportservice Run
Het alternatief voor de scholierencross dit jaar! De scholierencross kon helaas niet
doorgaan, maar niet getreurd! De Sportservice Run maakt dit helemaal goed.
Streetwise Cup
Het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland! We spelen de voorronde op het
nieuwe Cruijff Court Plus in Orden.
Kijk voor meer informatie (bijvoorbeeld het inschrijven) op onze website:
Sport- en Beweegaanbod - Sportservice Apeldoorn
Tot in de meivakantie!
Met vriendelijke groet,
Team Sportservice Apeldoorn

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
Wat gaat het schooljaar snel en wat hebben we veel gedaan de afgelopen tijd. Er zijn ook nieuwe kinderen
bijgekomen, na de vakantie komt het 30e vriendje wennen! Om alle kinderen genoeg aandacht te kunnen
geven, delen we op vaste momenten in de week de groep in tweeën.
Groep 1 is dan bij juf Velda, juf Gerda of juf Lizanne. Zij worden voorgelezen, zingen samen, spelen met de
dobbelsteen en tellen heel wat af.
Groep 2 is dan met de voorbereiding naar groep 3 bezig. In een circuit leren de kinderen het overzicht krijgen
bij het maken van een werkblad, leren ze cijfers en hun eigen naam goed schrijven, worden de cijfers in de
goede volgorde gehangen en nog veel meer. Zo groeien zij langzaam toe naar de volgende groep.
Ons thema Uilen hebben we afgesloten met Maxx uit groep 8 en twee boswachters. Zij brachten voor elk kind
een braakbal mee om uit te pluizen. Heel leuk en leerzaam!
Een leuke site om te volgen is www.beleefdelente.nl. Hierop geven webcams beelden van verschillende
vogelnesten.

Groetjes van groep 1 en 2!

Groep 3-4
We hebben veel leuke dingen gedaan de laatste tijd. Na de voorjaarsvakantie zijn we druk geweest met het
project gezonde voeding. De afsluiting op vrijdag was met alle ouders/verzorgers/opa’s en oma’s erg gezellig.
We zijn ook nog naar een voorstelling van Jungle Beats geweest. De kinderen hebben genoten van alle dieren
die voorbij kwamen in de voorstelling. En wat leuk dat we een paar weken later deze dieren zelf ook mochten
uitbeelden in de dansworkshop. We hebben in deze periode ook het letterfeest gevierd in groep 3. We hebben
petten gemaakt, lettertikkertje gedaan en een letterspeurtocht gehouden. Groep 4 had alle letters voor groep
3 verstopt, daarna hebben zij samen met juf Nikki een escaperoom gespeeld. Aan het einde van de middag was
de uitreiking van de letterdiploma’s. Onder luid applaus van groep 4, ouders, oppassen en opa’s en oma’s
kregen alle kinderen van groep 3 hun letterdiploma.
Verder heeft u thuis misschien al gehoord dat we met Blink bezig zijn met het thema uitvinders. We hebben al
van alles geleerd over uitvinders en we hebben ook balpennen (een uitvinding van meneer Biro) uit elkaar
gehaald om te kijken hoe deze in elkaar zitten. Soms lukte het ook om ze daarna weer in elkaar te zetten. Met
het project over uitvinders gaan we nog even verder. Vraagt u er thuis maar eens naar.
Natuurlijk hebben we ook nog geknutseld over de lente

Groep 5-6
Wat wordt er hard gewerkt in groep 5/6. Naast het harde werken is er natuurlijk ook genoeg tijd voor andere
dingen. We hebben de afgelopen periode veel geoefend voor de podiumviering en wat hebben ze het goed
gedaan! Leuk dat er zo veel ouders, verzorgers, opa’s en oma’s zijn wezen komen kijken! Ook zijn de kinderen
naar een dansworkshop en een dansvoorstelling geweest van Tim Koldenhof. Fijn dat die uitjes weer kunnen!
Om de dinsdag krijgen de kinderen muziekles van meester Patrick, daar kijken de kinderen elke keer weer naar
uit. Woensdag 18 mei gaan er 3 teams namens groep 5/6 mee doen met schoolvoetbal! De kinderen hebben er
al enorm veel zin in. Daarnaast gaan we dit schooljaar ook nog op schoolreisje en vieren we juffendag, maar nu
eerst genieten van een welverdiende meivakantie!

Groep 7
Dit jaar was een gezellig jaar waarin we veel hebben gedaan. We zijn ook met veel projecten bezig geweest
zoals: Apentrots, dan leren we over apen en als afsluiting zijn we naar de Apenheul geweest! We zijn ook bezig
geweest met een project van de Junior Energiecoach, dan leren we elektriciteit te besparen. Iedereen heeft
een diploma gekregen van de Junior Energiecoach en een zandloper om de tijd van het douchen bij te houden.
Met de hele school hebben we de week van gezond eten en bewegen gedaan. Toen hebben we appeldonuts
gemaakt, lekker en gezond. Als afsluiting hebben we toen nog heel veel lekkere hapjes gemaakt. In groep 7
hebben we ook het theoretisch verkeersexamen gemaakt, dat is de toets op papier. Maar we krijgen ook een
verkeersexamen op de weg. Dit is op maandag 20 juni. Wij hebben woensdag, donderdag en vrijdag altijd
schoolfruit. Het is leuk, want je proeft allerlei soorten fruit.
Groeten van de kinderen uit groep 7

Groep 8
De afgelopen weken stonden in het teken van de Eind Cito. Die is afgelopen week geweest en wat hebben de
leerlingen hard geknokt. Ondanks dat de schooladviezen al lang uit zijn, is het toch best wel even spannend. Na
het laatste onderdeel hebben de leerlingen dit kunnen vieren met een frietje om vervolgens lekker te springen
op een stormbaan. Na veel cognitieve inspanning, even lekker lichamelijke ontspanning.
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat meester Bram na de voorjaarsvakantie vaker afwezig was. Dit komt door
nasleep van Corona. Gelukkig heeft juf Hedwig een groot deel van de lessen over kunnen nemen. Gelukkig gaat
het steeds beter, maar dit blijft soms met ups en downs gaan.
In de afgelopen weken zijn de leerlingen van groep 8 tijdens crea lessen druk bezig met het maken van een
maquette. Er worden zeer mooie creaties gemaakt. Zodra deze af zijn, zullen we wat foto’s delen via Parro.
Na de meivakantie zullen we gaan starten met de musical. Tevens komt de kampweek van groep 8 ook steeds
dichterbij. In de jaarplanning stond deze vermeld vanaf maandag 30 mei, maar we vertrekken dinsdag 31 mei
en komen 3 juni in de middag pas weer terug. Uiteraard ontvangt u daar t.z.t. meer informatie over.
Groeten uit groep 8.

Terugblik Robert Etlin Herdenking
Tijdens de herdenking ter nagedachtenis aan Robert Etlin op 25 maart jl.hebben we ook stil gestaan bij de
gebeurtenissen in de Oekraïne. Mevr. Russel-van Nispen tot Pannerden uit Loenen heeft in 1975 een stukje
grond beschikbaar gesteld voor het monument. Als dank heeft zij van de ouders van Robert Etlin een Hermés
Sjaal ontvangen. De Poort heeft deze een paar maanden geleden mogen ontvangen. Heel speciaal. De sjaal is
weer terug op de plek waar deze ooit gegeven is.

