Juni 2022

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),

We kijken terug op twee bewogen weken. Wij willen u bedanken voor uw hulp,
uw begrip en vertrouwen. Ook willen wij u bedanken voor al uw medeleven
rondom het overlijden van één van onze ouders, Henri van Middendorp.
De laatste periode van het schooljaar breekt aan. De komende weken staat er
een vrij Hemelvaartsweekend en een extra lang Pinksterweekend met hopelijk
mooi weer in de planning. We hebben nog genoeg leuks staan maar uiteraard
wordt er ook nog heel hard gewerkt. Onze leerlingen zijn in de ochtenden druk
bezig met het maken van verschillende Cito-toetsen. In de middagen is er meer
ruimte voor o.a. samenwerken, wereldoriëntatie en opdrachten buiten. Groep 8
heeft de uitslag van de centrale eindtoets binnen en wat hebben ze het goed
gedaan. Nu nog het kamp en de voorbereidingen voor de musical, een mooie
afsluiting van de basisschoolperiode.
De komende weken staan voor ons in het teken van afronding en voorbereiding.
Maar vooral ook met veel plezier lesgeven aan onze leerlingen.
In deze nieuwsbrief leest u alle informatie over de activiteiten in de maand juni.
Veel leesplezier gewenst.
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Schooljaar 2022-2023
We zijn op dit moment alweer bezig met de voorbereiding voor het komend
schooljaar. Eén van de belangrijkste onderwerpen is het formeren van de
groepen en de verdeling van de leerkrachten over de groepen. De komende
periode zal gebruikt worden om het formatieplaatje voor het nieuwe
schooljaar rond te krijgen.
Zodra er meer bekend is over de personele inzet in de verschillende groepen
zullen we u daarvan op de hoogte stellen. In de maand juni zal er een
stichtingsbreed moment zijn waarop de formatie voor
het nieuwe schooljaar met u gedeeld wordt.

Welkom aan …...
In de maand juni wordt Mees 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 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 dinsdag
7 juni heeft het team een studiedag en zijn alle kinderen vrij.
Deze dagen waren reeds gecommuniceerd aan het begin van het schooljaar en staan
vermeld in de jaarkalender van dit schooljaar.

Cito
Deze week is de uitslag van de Cito eindtoets binnen gekomen en de uitslag van de
Poort was heel goed. De kinderen hebben passend gescoord conform hun eigen
ontwikkeling en dat vinden wij heel belangrijk. Wij haalden een hele mooie score van
538,6 punten. Het landelijk gemiddelde is 534,8 Daar mogen wij, ouders, school en
kinderen trots op zijn. Kanjers van groep 8, super gedaan!
De maand juni is ook de periode dat er in alle klassen weer verschillende toetsen
worden afgenomen. Het gaat om een aantal citotoetsen, die informatie verschaffen
over vorderingen o.a. op het gebied van rekenen, taal en lezen.

Rapport en facultatieve oudergesprekken
Vrijdag 24 juni ontvangen de leerlingen het laatste rapport van dit schooljaar. In de
In de week van 27 juni staan de facultatieve oudergesprekken op de agenda. Aan
ouders wordt de mogelijkheid geboden tot een eindgesprek met de leerkracht. Dit
kan zowel op verzoek van ouders als van de leerkracht. Wanneer u een gesprek
wenst, kunt u dit aangeven door een Parro-bericht te sturen naar de leerkracht.

Podiumviering groep 7
Woensdag 15 juni is de podiumviering van groep 7. Ouders/verzorgers, opa’s en
oma’s van de kinderen uit groep 7 zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Aanvang: 11.30 uur. De groepsleerkracht zal in een apart bericht laten weten
hoeveel personen per leerling er kunnen komen kijken.

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.
U heeft van ons via schoolkassa een betaalverzoek ontvangen 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. Van veel ouders hebben we de bijdrage al mogen
ontvangen. Mocht u de betaling nog niet geregeld hebben dan stellen wij het op prijs
deze alsnog van u te mogen ontvangen. Alvast onze hartelijke dank!

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

Save the data! Concert alle leerlingen met OLTO op
zondag 3 juli
De Tweede Stee en De Poort doen samen mee met de landelijke impulsregeling
Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit doen we vanuit een gezamenlijke ambitie om
cultuureducatie op school te versterken en te borgen. Vanuit deze regeling hebben e
leerkrachten een teamtraining gehad en krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m
8 muziekles van vakdocent Patrick de Heus. Daarnaast is een samenwerking
aangegaan met muziekvereniging OLTO. Op zondagmiddag 3 juli willen we dit graag
aan jullie laten zien en horen door middel van een concert van OLTO waar alle
kinderen aan meedoen! Meer informatie met locatie en tijden volgt nog.

Nieuws van de Diaconie Protestantse Gemeente
Loenen
Vakantiegeld Samen Delen, doet u mee?
Ook dit jaar doet Loenen weer mee aan de Actie Vakantiegeld Samen Delen.
Hiermee worden veel mensen financieel geholpen. Wij brengen daarom de actie
graag onder uw aandacht.
Het is weer mei: de natuur is uitbundig en de dagen lengen, het buitenleven komt op
gang. Een tijd om plannen te maken voor uitjes en vakanties. Voor steeds meer
mensen is dat niet weggelegd. Het is al een grote uitdaging om de energierekening
en de dagelijkse boodschappen te kunnen betalen. En dan maar hopen dat de
wasmachine niet stuk gaat!
Daarom houden we als gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn de actie
Vakantiegeld Samen Delen. Als teken van verbondenheid. Wie het goed heeft
nodigen we uit te delen met wie van weinig moet leven. Doet u ook weer mee? Alle
informatie vindt u op: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.n
In de folder die op school aanwezig is, leest u meer over het overmaken van de gift
en het aanvragen van een bijdrage. Aanvragen en giften zijn welkom t/m 6 juni.
Zie ook de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Een hartverwarmende actie!
Met vriendelijke groet,
Diaconie Protestantse Gemeente Loenen.

Nieuws sportservice Apeldoorn

In de week van 30 mei t/m 3 juni organiseert Sportservice de Apeldoornse sportweek. Er zijn activiteiten bij
gericht op leerlingen in het basisonderwijs.

