Oktober 2022

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
Na een goede start van het schooljaar merken we dat iedereen inmiddels al weer
goed is gewend op school. Er wordt hard gewerkt en fijn gespeeld. We vinden het
fijn om in de afgelopen periode alle ouders gesproken te hebben tijdens de
kennismakingsgesprekken.
Vorige week zijn van beide scholen de MR leden, de directies en de bestuurders
voor het eerst in deze setting bij elkaar geweest om te praten over de intentie tot
fusie. In de komende tijd zal er geregeld gecommuniceerd worden over het
proces. Als wij communiceren dan zal dat via losse brieven zijn en op beide
scholen tegelijk met dezelfde inhoud.
Gisteren had het team van de Poort een studiedag met in de ochtend een
interessante workshop met praktisch tools over executieve functies en in de
middag een onderwijscongres georganiseerd door onze stichting (Veluwse
Onderwijsgroep). Het team een dagje in de schoolbanken!
Executieve functies zijn de doe-processen in het brein, die ervoor zorgen dat we
ons gedrag bewust kunnen sturen en ze dragen bij aan het leerproces. De
komende tijd gaan wij ons hier verder in verdiepen en spelenderwijs met de
kinderen mee aan de slag.
De komende periode staan er tal van activiteiten op het programma. Zo is er
woensdag 12 oktober de mogelijkheid om het werk van uw kind(eren) te
bekijken tijdens het kijkmoment en op 19 oktober staat de podiumviering van
groep 7 op de agenda. Verder is er deze maand extra veel aandacht voor lezen
i.v.m. de Kinderboekenweek.
Onze OR is in volle voorbereiding voor de feestelijk dagen in de maand
december en ook voor onze winteractie in de maand november.
De OR is voor Sinterklaas op zoek naar extra hulp voor het maken van de
versieringen en het inrichten van het thema. Zij gaan hiermee aan de slag op
vrijdagavond 21 oktober en 28 oktober. Op 11 november wil de OR de school
daadwerkelijk versieringen. Als u kunt helpen op één of meerdere van deze
data, dan kunt u zich opgeven via Parro (agenda-item). Bedankt alvast!
Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief voor de maand oktober.
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Welkom aan ….. .
Job wordt in oktober 4 jaar en komt gezellig bij ons op school. Wij wensen hem een
hele fijne en leerzame tijd toe op De Poort.

Zwangerschapsverlof juf Lianne
Met ingang van 17 oktober za juf Lianne Amptmeijer van haar zwangerschapsverlof
gaan genieten. Vrijdag 14 oktober is haar laatste werkdag. Wij zijn blij u te kunnen
melden dat wij erin zijn geslaagd vervanging te vinden. Vanaf 18 oktober zal juf
Sanne van der Sluis op de dinsdag en de woensdag de lessen in groep 3-4 verzorgen.
Zij is een bekend gezicht op school, de eerste schoolweken van dit nieuwe schooljaar
was zij ook op De Poort aanwezig. In groep 5-6 zal juf Lianne op de vrijdag worden
vervangen door juf Zoë Feenstra. De donderdag neemt juf Maaike voor haar
rekening.
Wij wensen juf Lianne alvast een fijn zwangerschapsverlof toe.

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022-2023
Jaarlijks vragen wij alle ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. Naast
ons reguliere onderwijs bieden wij extra activiteiten aan zoals bijvoorbeeld het
schoolreisje en vervoer, sinterklaas, kerst, enz. Voor de financiering van ons brede
aanbod van bijzondere en extra activiteiten vragen wij jaarlijks een vrijwillige
ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 bedraagt € 45,-- per leerling.
(Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.) Het
bedrag van € 45,— is uit te splitsen in twee afzonderlijke bedragen:
- € 30,-- - voor het schoolreisje incl. busvervoer
- € 15,-- ouderbijdrage; dit bedrag wordt gebruikt om allerlei leuke activiteiten voor
de leerlingen te kunnen organiseren die op of vanuit school plaatsvinden zoals het
sinterklaas- en kerstfeest maar ook voor de paaslunch en verschillende
sportactiviteiten.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via “Schoolkassa” dat een onderdeel is van
Parnassys, ons schooleigen administratieprogramma. A.s. dinsdag ontvangt u van
ons een betaalverzoek dat u eenvoudig via IDEAL kunt voldoen. Ook voor andere
incidentele ouderbijdragen zal dit betaalsysteem worden gehanteerd.
Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage.
(zie ook de brief in de bijlage)

.

Inzet NPO-middelen
Basisscholen in Nederland krijgen vanuit de overheid NPO middelen Het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van
het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. In
schooljaar 2022-2023 worden deze gelden gebruikt door ons gebruikt voor extra
inzet van groepsleerkrachten. Zij geven instructie en begeleiden op meerdere dagen
in de week groepjes kinderen of individueel. Soms is het fijn dat kinderen nog even
extra kunnen oefenen en soms is het fijn net even wat extra uitdaging te krijgen. De
groepsleerkracht heeft zo nog meer de ruimte om zich in de klas te richten op de
grote groep.

Privacy voorkeuren
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy
van kinderen. Naast dat het wettelijk verplicht is, is het ook prettig om met ieders
persoonlijke voorkeuren rekening te houden. Als ouder heb je het recht om aan te
geven of je kind op de foto mag of niet en waar die foto’s geplaatst mogen worden.
Zo kun je in Parro bijvoorbeeld aangeven dat foto’s van uw kind niet op Facebook
mogen staan, maar wel via Parro gedeeld mogen worden. In Parro staat
geregistreerd wat u in een eerder stadium heeft aangegeven aan privacy-voorkeuren
voor uw kind(eren). Tot en met 22 oktober kunt u, indien gewenst, via Parro de
privacy voorkeuren voor uw kind(eren) wijzigen. Hoe je dit doet? Ga naar het vierde
tabblad “Instellingen”. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potlood achter het kind. Na oktober is het wijzigen van de privacy
voorkeuren enkel mogelijk middels een formulier dat op school verkrijgbaar is.

Voorstellen MR en OR
Samenstelling Ouderraad (OR)
Judith Arendsen (voorzitter), Carolien Verheul (penningmeester), Linda Wilbrink,
Kimberley Ebelink, Wanda Zilvold, Patricia Koopman, Dick Grasman, Marit Berends,
Arjan Rabs, Marieke van der Hel
Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR)
Daniëlle Noordermeer, Bastiaan Lambregts, Christa Brouwer, Bram Niezink

Podiumviering groep 7
Woensdag 19 oktober 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.

Kijk-/Schriftenmiddag
De eerste weken van dit schooljaar hebben de kinderen uit alle klassen weer hard
gewerkt. Op woensdag 12 oktober krijgt u de mogelijkheid om met uw kind een
kijkje te nemen in de schriften van uw kind(eren). De kijkmiddag begint om 12.15
uur, inloop vanaf 12.00 uur. Na afloop mag u uw kind(eren)( mee naar huis nemen.
In groep 1 en 2 wordt niet gewerkt met schriften, maar juf Dorry zal er voor zorgen
dat er wat werkjes en materialen klaar liggen om te bekijken.

Kinderboekenweek

Ook dit jaar zullen wij weer aandacht besteden aan de kinderboekenweek. Het
thema van de Kinderboekenweek van 2022 is: Gi-Ga-Groen.
Kinderboeken over natuur en buitenleven staan centraal in de Kinderboekenweek
2022. Kinderen mogen boeken met dit thema die week dan ook mee naar school
nemen om daar te laten zien.
De Kinderboekenweek 2022 wordt op woensdag 5 oktober om 08.30 uur geopend.
Alle kinderen mogen dan met groen in hun kleding op school komen. Op het plein
zullen we om 08.30 uur de kinderboekenweek openen door het liedje te spelen en
het dansje te doen wat daarbij hoort. In de week die volgt zullen in de klassen allerlei
activiteiten gedaan worden in het kader van de kinderboekenweek.
Tijdens de kinderboekenweek zal er ook een voorleeswedstrijd gehouden worden.
De kinderen die dit willen, lezen eerst voor in de eigen groep. De kinderen die dit
willen kunnen thuis natuurlijk oefenen. In elk leerjaar zal een winnaar gekozen
worden. De winnaars zullen dan op de donderdag 13 oktober voor leerlingen,
leerkrachten en een jury voorlezen.
We vragen de kinderen ook om een foto van henzelf in de natuur/buiten mee te
nemen of via parro naar de leerkracht te sturen. De kinderen mogen hier in de klas
dan iets over vertellen

Bewegingsonderwijs als onderdeel van de Gezonde
School
Vorig schooljaar hadden alle groepen op dezelfde dag gym. Dit schooljaar is dat
anders en worden er op twee ochtenden in de week gymlessen gegeven. Op die
manier heeft elke groep een langere gymtijd en wordt er een uur actief gegymd.
Daarnaast geven wij ook nog steeds ook buitenonderwijs. Rekenen en
taalopdrachten worden gekoppeld aan actieve beweegvormen. Op deze manier
bewegen wij minimaal 1,5 uur per week.

Ventilatie
Zoals u wellicht weet heeft alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus
ertoe geleid dat er onrust is ontstaan rondom de ventilatie in scholen.
Belangrijk is dat de ventilatie in schoolgebouwen in orde moet zijn om er fijn te
kunnen leren en werken. Vorig schooljaar is de ventilatie op school onderzocht. Zo
heeft onze school meegedaan aan steekproef vanuit het Landelijk Coördinatiepunt
Ventilatie op Scholen (LCVS) waarbij een eendaagse meting van CO2-waarden in de
klaslokalen op school is uitgevoerd. Uit de onderzoeken is gebleken dat de ventilatie
op onze school voldoet aan de eisen.
Uiteraard houden wij ons aan de adviezen om de lokalen in de school regelmatig te
luchten. De bovenramen staan open ook als het wat frisser is. Het is daarom
raadzaam voor de kinderen om een extra vestje of trui mee naar school te nemen.
Daarnaast is er in ieder lokaal een CO2-meter geplaatst waardoor we de
luchtkwaliteit goed in de gaten kunnen houden.

Vertrouwenspersoon op school
De wet verplicht dat een school zowel een interne vertrouwenspersoon als een
externe vertrouwenspersoon moet hebben. Hierover kunt u informatie vinden op
onze website onder het kopje schoolgids.

Ook dit schooljaar is onze interne vertrouwenspersoon juf Lianne Amptmeijer. Bij
haar kunnen leerlingen en ouders terecht met zaken die men vertrouwelijk wil
bespreken en dat niet direct met de groepsleerkracht of directie willen doen. Omdat
juf Lianne binnenkort met zwangerschapsverlof gaat zal juf Jolanda Pakkert deze
taak waarnemen tot het moment dat juf Lianne weer terug op school is.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
Na een heerlijke vakantie zijn we nu al weer zes weken ver in het nieuwe schooljaar. Wat hebben we al veel
gedaan.
Ons eerste thema “Waar speel ik mee vandaag” is afgerond. De kinderen brachten hun eerste speelgoed
mee dat we in de kring hebben bewonderd. Zij merkten dat zij voor het babyspeelgoed nu toch echt veel te
groot zijn geworden.
We hebben geleerd dat het speelgoed van opa en oma er heel anders uitziet dan het eigen speelgoed,
omdat er vroeger nog bijna geen plastic speelgoed bestond.
Ook gingen we op schoolreis naar het land van Jan Klaassen. De voorstelling was erg leuk en spannend.
Vooral spannend was ook het roetsjen van de hoge glijbaan op een matje! Door het mooie weer hadden we
een leuke gezellige dag. Moe en voldaan kwamen we weer terug op school.
Afgelopen dinsdag luisterden we naar het verhaal van de Ark van Noach. Mariska vertelde het verhaal met
behulp van mooie attributen. Daarna maakten we een mooi werkstuk over het verhaal.
En nu… op naar de herfst!

.

Groep 3-4
Na een fijne vakantie zijn we in augustus weer begonnen. Sommige kinderen waren wel een klein beetje
zenuwachtig voor de eerste schooldag, maar inmiddels zijn we helemaal gewend aan de nieuw groep en aan
elkaar . De eerste twee weken hebben we veel tijd besteed aan de kanjerlessen, maar ook met de andere
vakken zijn wel al weer hard aan het werk.
Groep 3 heeft nu al weer 14 letters geleerd. Knap hoor dat dit al zo goed gaat. Met rekenen oefenen we met
alle getallen tot 20. Groep 4 kan met die getallen al veel sommen maken. Ook oefenen we de klokken. Groep 3
kent de hele uren al en groep 4 kent ook de halve uren. En kan de klok al vroeger of later zetten.
Met Blink zijn we bezig met het thema mijn familie. Met Engels hebben we het thema Summer afgerond en
beginnen we met Wild animals ‘. Verder hebben we al fijn geknutseld en getekend. Met muziek hebben we
kennisgemaakt met de nieuwe instrumenten en hiermee ritmes gespeeld.

Groep 5-6
We zijn weer goed gestart dit schooljaar! De eerste periode hebben we veel aandacht gehad voor de
Kanjerlessen en groepsvorming. De kinderen van groep 5 en 6 zitten voor de groepsvorming ook gemixt in de
klas. Naast dat er tijd is voor gezelligheid kunnen de kinderen al goed zelfstandig werken! De kinderen vinden
het heerlijk om te luisteren naar verhalen! Tijdens het voorlezen, Godsdienst en Kanjer. Hieronder een aantal
dingen waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest in groep 5/6.
Met rekenen zijn we in groep 5/6 veel bezig met het oefenen van de tafels, daarnaast leren we sommen op een
handige manier uit te rekenen. Ook met het klokkijken, zowel de analoge klok als de digitale klok zijn we in
beide groepen bezig.
De spellingmethode start de eerste periode met het herhalen van alle categorieën die de kinderen al
aangeleerd hebben gekregen, daar zijn we deze periode goed mee aan het oefenen geweest.

Tijdens de natuurlessen staat het thema 'De aarde is uniek' centraal. De kinderen leren dat op de aarde alles
precies goed is om te leven. Er is water, licht, warmte en een dampkring. Daardoor kunnen er op aarde zoveel
planten en dieren leven. Daarnaast leren de kinderen dit thema dat dieren en planten zich op verschillende
manieren aan hun leefomgeving aanpassen. We hebben dit thema verschillende onderzoeken gedaan zoals
'Hoe overleeft een cactus in de woestijn?' en 'Waarom hebben zoogdieren haren en vogels veren?'
Ook tijdens de geschiedenislessen gingen de kinderen zelf aan de slag. De kinderen zijn in het eerste tijdvak
gedoken, namelijk 'De Jagers en Boeren'. Tijdens dit thema hebben de kinderen onder andere in groepjes zelf
een minihunebed gebouwd, hierdoor onderzochten ze 'Hoe zijn hunebedden gebouwd?'
Daarnaast maken de kinderen zelf prehistorische kunst 'Hoe schilder je zonder papier of verf?'
Met de creatieve vakken hebben de kinderen een 3D zelfportret gemaakt van papier en hebben de kinderen
geleerd wat een Canon is. Het is ons al gelukt om het lied 'Vader Jacob' in drie groepen te zingen!
De kinderen hebben de eerste Engels toets al gehad! Aan de hand van de song I don't care van Ed Sheeran
hebben de kinderen verschillende woorden en zinnen geleerd over onder andere dieren en personen, kleuren
en kleding.
Ons schoolreisje ging naar Dierenpark Amersfoort en wat was het leuk! :-)
Hieronder een aantal foto’s van de afgelopen weken!

Groep 7
Inmiddels zijn we al weer in de 6de week van het schooljaar. De kinderen zijn goed gestart in de klas en hebben
al kennis gemaakt van het brede aanbod aan lessen in groep 7. Samen met de klassen 5,6 en 8 zijn we naar
Dierenpark Amersfoort geweest, hier hebben we een goed verzorgde schoolreis gehad. De kinderen konden
afwisselend dieren bekijken en spelen in de verschillende speeltuinen die het park te bieden had. Met groep 7
zijn we sinds deze week de gymzaal weer ingedoken om daar te werken aan onze sportiviteit.
Wat staat ons nog te wachten in de aankomende periode. De start van de Kinderboekenweek, waar ruimte en
aandacht is voor het lezen en leesonderwijs. Op 12 oktober zal de kijkmiddag zijn, wanneer de ouders van de
kinderen welkom zijn om een kijkje te nemen in de klas. Verder zullen wij de eerste periode afronden met de
podiumviering van groep 7. Om daarna lekker te gaan genieten van een verdiende vakantie.

Groep 8
We zitten inmiddels alweer in de zesde schoolweek. We werken hard en afgelopen week is daar ook het
huiswerk bijgekomen. Voorheen was dit met name alleen Nieuwsbegrip, maar nu hebben we ook
werkwoordspelling en rekenen erbij.
We doen niet alleen maar normale lessen maar doen ook leerzame spellen. Iedereen werkt voornamelijk op
z’n eigen niveau, zodat iedereen goede uitdaging heeft. Dit in verband met het vervolgonderwijs. Over
anderhalve week staat de PO-VO avond gepland. Een avond waarin u als ouder met uw kind naar toe gaat om
te kunnen ervaren hoe het middelbaar onderwijs eruit ziet en daar voorlichting te krijgen over de middelbare
school naar keuze.

Zie voor meer informatie:

Sport- en Beweegaanbod - Sportservice Apeldoorn

