September2022

Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van De Poort,
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er bijna op! Maandagochtend
zagen we wat gespannen gezichten en kinderen die weer zin hadden om te
starten. Mooi hoe de kinderen elkaar opzochten op het plein. Ook het team had
veel zin om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Fijn dat we deze week al
veel ouders/verzorgers hebben ontmoet voor en na schooltijd.
We zijn goed gestart en prettig weer de reuring in en om de school.
Zowel deze week als komende weken staan in het teken van kennismaken. De
gouden weken van de Kanjertraining. In alle groepen worden er samen
spelletjes gedaan, samen gesproken en gewerkt om elkaar goed te leren
kennen om er zo een extra fijn jaar van te maken.
Mocht u vragen hebben of iets met ons wil delen, laat het ons weten! Dit kan
via Parro, telefoon, even de school in lopen of elkaar spreken op het
schoolplein.
Samen gaan we er een goed schooljaar van maken!
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Algemene informatieavond
Woensdag 31 augustus is er een algemene informatieavond voor alle
groepen. We vinden het heel fijn dat deze avond na twee coronajaren
weer live op school kan. We hebben de avond en de groepen
opgedeeld in 2 rondes. Zo kunnen de meeste ouders/verzorgers
meerdere klassen bezoeken. Voorheen was er maar 1 ronde en alle
groepen tegelijk. De avond zit er als volgt uit:
• 19.00 u: inloop
• 19.15 u – 19.45 u: informatie voor de groepen 2, 3, 6, 7.
(even binnenlopen in groep 8 mag)

•
•

19.45 u -20.00 u: koffie/thee
20.00 u – 20.30 u: informatie voor de groepen 1, 4, 5, 8.
(even binnenlopen in groep 7 mag)

Wij stellen het op prijs om u allemaal te ontmoeten op de algemene
informatieavond. Kunt u onverhoopt toch niet komen? Geef dit dan
even aan bij de leerkracht.

kennismakingsgesprekken
In de laatste week van augustus en de 1e week van september nodigen wij alle
ouder(s)/verzorger(s) uit voor een kennismakingsgesprek over uw kind. De uitnodigingen
hiervoor zijn afgelopen maandag door de leerkrachten via Parro verstuurd. Wij hopen
hiermee nog meer op individueel niveau met u te kunnen afstemmen waar u en uw kind
behoefte aan hebben het komende schooljaar.

Ouders bedankt!
Via deze weg willen wij alle ouders heel erg bedanken die ons bij de start van het schooljaar
weer hebben geholpen bij diverse activiteiten. Zo waren er ouders actief tijdens de twee
schoolplein/klusavonden met als resultaat dat het schoolplein er weer geweldig uitziet.
Iedere dag zien we de verkeersbrigadiers die ervoor zorgen dat onze leerlingen veilig naar
school kunnen komen.
Wij zijn heel blij met de grote betrokkenheid van ouders/verzorgers op onze school.
Hartelijk dank daarvoor.

Openstaande plekken hulpouders
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij met name nog op zoek naar nieuwe verkeersbrigadiers.
We hebben al nieuwe aanmeldingen ontvangen, maar we zijn nog niet helemaal rond.
Voor welke momenten in de week zoeken wij nog verkeersbrigadiers?
-

Dinsdagmiddag, woensdag 12.15 u, donderdagmiddag,
vrijdagochtend om 12.00 u.

Verder zijn we nog op zoek naar ouders/verzorgers die het leuk vinden om samen met de
kinderen op dinsdagochtend om 09.30 uur naar de boekenbus te gaan en vervolgens de
kinderen weer terug te brengen in de klas.
Wij hopen dat u ons kunt helpen! U kunt zich opgeven via Parro.

Jaarkalender 2022-2023
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de jaarkalender waarin alle activiteiten voor het
nieuwe schooljaar staan aangegeven. In de nieuwsbrief zullen aanvullingen op de
jaarkalender opgenomen worden middels de bekende agenda. De data die genoemd
worden in de nieuwsbrief zijn leidend.
De studiedagen en vakanties hebben wij voor de zomervakantie al gecommuniceerd.
Tevens ontvangt u via de kinderen een papieren versie van de jaarkalender. Ook proberen
wij de jaarkalender in Parro te zetten.

Stagiaires onderwijsassistent
Voor juf Gerda Spijkerbosch wordt het haar tweede stagejaar bij ons op school en zij is
voornamelijk in de onderbouw aanwezig. Meester Jordey Slief zit in het derde jaar van de
opleiding en volgt zijn stage bij ons op school in groep 5-6.
Beide wensen wij veel succes met de opleiding en fijn dat jullie onderdeel zijn van het team
De Poort!

Studiedag

Op donderdag 29 september nemen alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep deel aan een
onderwijscongres. In verband hiermee staat er op deze dag een studiedag gepland en zijn alle
leerlingen de hele dag vrij. Deze studiedag was reeds voor de zomervakantie gecommuniceerd en
staat tevens vermeld op de jaarkalender voor schooljaar 2022-2023.

Gouden Weken
In de eerste vier tot zes weken van dit schooljaar wordt er in elke groep extra aandacht besteed
aan groepsvorming. Deze weken worden ook wel de gouden weken genoemd. Het
groepsvormingsproces begint na een zomervakantie eigenlijk weer helemaal opnieuw en het
creëren van een goed pedagogisch klimaat staat centraal. Tijdens deze weken wordt er extra
gebruik gemaakt van oefeningen uit de Kanjertraining, Energizers en andere
kennismakingsoefeningen.
Vraag uw kind gerust eens!

Schoolreisje
In het kader van de Gouden Weken hebben wij er als school voor gekozen om bij de start van het
schooljaar op schoolreis te gaan omdat het een mooie kans is om elkaar op een ontspannen
manier te leren kennen. Vorig schooljaar kon de schoolreis in september helaas niet doorgaan in
verband met de op dat moment geldende corona-regels. Dat is de reden dat het schoolreisje
vorig schooljaar in juni is georganiseerd. Dit jaar is besloten om de schoolreis weer zoals
gebruikelijk aan het begin van het schooljaar te plannen. We realiseren ons dat de kinderen
hierdoor twee keer vlak achter elkaar op schoolreis gaan. Naast dat het mooi past in de visie van
de Gouden Weken staan er aan het einde van het schooljaar vaak al veel activiteiten op de
kalender hetgeen ons heeft doen besluiten het schoolreisje in de maand september te
organiseren en wel op dinsdag 13 september a.s.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zullen die dag een bezoek brengen aan het Land van Jan
Klaassen en de groepen 5 t/m 8 gaan naar dierenpark Amersfoort.
Binnenkort ontvangt u een speciale schoolreisbrief van ons met uitgebreide informatie over de
schoolreisjes.

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022-2023
Jaarlijks vragen wij alle ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige
ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 bedraagt € 45,00 per kind. 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.
Zoals u heeft kunnen lezen gaan de kinderen binnenkort al op schoolreis; met de ouderraad is
de afspraak gemaakt dat zij het bedrag voor de schoolreis voor zullen schieten en dat wij rond 1
oktober a.s. een betaalverzoek uitdoen naar alle ouders voor de vrijwillige ouderbijdrage
(schoolreisje + overige activiteiten).

Gegevens leerlingen up-to-date?
We vinden het belangrijk om de gegevens van de kinderen up-to-date te houden. Bent u in de
vakantie verhuisd, heeft u een ander telefoonnummer of zijn er andere persoonlijke gegevens
veranderd? Laat het ons weten via het ouderportaal zodat we dit kunnen aanpassen.
Bent u ingelogd in het ouderportaal, dan kunt u de eerste gegevens van uw kind(eren) zien door
op de foto(’s) van uw kind(eren) te klikken. Mochten er dingen niet kloppen, dan kunt u via de
button met een afbeelding van een ‘potlood’ wijzigingen aan ons doorgeven.

Bewegingsonderwijs
Op maandagochtend gymmen de groepen 7 en 8 onder leiding van meester Frank. De kinderen
van groep 1-2 gymmen ook op de maandag in de speelzaal op school onder leiding van juf
Dorry. Maandag 29 augustus hebben deze groepen de eerste gymles. Groep 3-4 gymt tot aan de
herfstvakantie op de dinsdagmiddag. Na de herfstvakantie wordt dit de woensdag. Op
woensdag gymt groep 5-6 (en na de herfstvakantie ook gr 3-4). Juf Maaike verzorgt op
woensdag de gymlessen. Op de gymdagen moeten de kinderen van groep 3 t/m 8 hun
gymspullen meenemen. Tot aan de herfstvakantie gymmen wij buiten, daarna in de zaal aan De
Kempe. De kleuters gymmen op school in de speelzaal. Hun gymschoenen (voorzien van naam)
blijven op school.

Muzieklessen bij muziekvereniging OLTO Loenen
Het is alweer een tijdje geleden dat wij samen muziek hebben gemaakt, 3 juli bij de v.v. de
Loenermark. Vanuit OLTO hebben wij, met name het samenspelen, geweldig gevonden.
Smaakt dit naar meer en zou je graag muziekles gaan volgen dan is het mogelijk dit via OLTO te
doen.
OLTO zorgt dat er contacten met docenten zijn voor de verschillende instrumenten welke
binnen OLTO bespeeld worden. We vragen van de docenten en leerlingen om zelf onderling
afspraken te maken. De betaling van het lesgeld gebeurt rechtstreeks aan de docent door de
leerling/ouder/verzorger. De docenten zijn dus niet in dienst van OLTO maar werken op ZZP
basis.
We zullen ons ervoor inzetten dat de lessen in Dorpscentrum Brink in Loenen gegeven worden
en dat er voor alle blaas- en slagwerkinstrumenten docenten beschikbaar zijn.
Vanwege het ZZP beleid zijn andere afspraken (locatie, docent) in overleg altijd mogelijk.
Wat doet muziekvereniging OLTO nog meer?
Wanneer je lid bent van muziekvereniging OLTO en muzieklessen volgt kan je jaarlijks een
subsidie krijgen van 25% op je lesgeld. Dit is €125 per lesjaar tot een maximum van 8 lesjaren.
Tevens zorgt OLTO voor een instrument dat je kunt lenen.
Voor meer informatie of het aanmelden om lid van OLTO te worden mail dan naar: jeugdopleidingen@olto.nl

