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Nieuwsbrief
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand november. Komende week kan
iedereen genieten van de herfstvakantie en is de school voor 1 week gesloten.
Volgend weekend gaat de wintertijd in en volgende maand zal de Sint weer voet
aan wal zetten in ons land. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de
activiteiten die de komende periode op de agenda staan. Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Team KBS De Poort

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage maken wij gebruik van
“schoolkassa”. Alle ouders hebben een betaalverzoek ontvangen met een link
waarmee de ouderbijdrage op een eenvoudige wijze via Ideal kan worden
voldaan. Via deze weg willen wij u bedanken voor de vele bijdragen die wij al
hebben mogen ontvangen. Daar zijn wij erg blij mee. Deze bijdragen worden
gebruikt voor de activiteiten die het naar school gaan extra leuk maken.
Hierdoor blijft het voor ons mogelijk om leuke activiteiten voor de kinderen te
organiseren. Mocht u nog niet betaald hebben, dan kan dat nog steeds via het
betaalverzoek dat u eerder van ons heeft ontvangen.

Welkom aan ……
Melle, Jari en Jimme worden binnenkort 4 jaar en gaat starten in groep 1.
Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag en een fijne en leerzame tijd toe
bij ons op school.

Even voorstellen …..
Sanne van der Sluis
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Ik ben Sanne van der Sluis, ik ben 34 jaar en woon samen met mijn man en twee
kinderen (Mike van 5 jaar en Lisa van 3 jaar) in Apeldoorn. Vanaf dinsdag 18 oktober
vervang ik juf Lianne tijdens haar verlof op de dinsdag en de woensdag in groep 3-4
en daar heb ik heel veel zin in!
Na een paar jaar werkzaam te zijn geweest op een andere school binnen de Veluwse
Onderwijsgroep, ben ik dit schooljaar gestart als invaller in de invalpool. Als invaller
krijg je een ‘stamschool’ toegewezen waar je werkzaam bent op het moment dat er
geen inval nodig is. Zodoende ben ik de eerste weken van het schooljaar dan ook
gestart op de Poort en heb ik de school, het team en de kinderen al een beetje leren
kennen. In mijn vrije tijd ben ik graag samen met mijn gezin, familie en vrienden.
Verder hou ik van gezelschapsspelletjes, muziek, zingen en lekker buiten zijn. Ook
ben ik regelmatig met mijn man aan het klussen in en om het huis.
Ik kijk er naar uit om samen met de kinderen en met jullie er een leuke en leerzame
tijd van te gaan maken. Kom gerust bij mij om nader kennis te maken of als er vragen
zijn. Tot snel!
Groeten, juf Sanne
Zoë Veenstra
Hallo, ik ben Zoë, ik ben 23 jaar en woon in Apeldoorn. In mijn vrije tijd maak
ik graag muziek, speel ik spelletjes en reis ik de wereld rond. Ik zing, speel
gitaar en piano en heb een eigen bandje opgericht. In de winter houd ik van
skiën en snowboarden. Ik werk op dit moment drie dagen op de Zevensprong
als ondersteunend leerkracht en maandag en vrijdag ben ik invalleerkracht.
Na de herfstvakantie zal ik op de vrijdag in groep 5/6 een langdurige inval
overnemen bij jullie op school. Ik kijk er naar uit om te beginnen bij de Poort
met de kinderen in de klas aan het werk te gaan.
Myrthe Steenbergen
Hallo allemaal, ik ben Myrthe Steenbergen, ik ben 16 jaar oud en kom uit Loenen.
Ik doe de opleiding onderwijsassistent en ga dit jaar stage lopen op de Poort op
donderdag en vanaf februari ook op de vrijdag bij juf Christa in groep 3/4.
Ik vind het leuk om met kinderen te werken en om ze iets te leren. Ik doe deze
opleiding omdat ik graag kinderen iets wil leren en het is elke dag anders.
Ik heb super veel zin in mijn stage op de Poort!

en

Oudergesprekken
In de week van 14 – 18 november zullen er facultatieve 10-minutengesprekken
plaatsvinden. Facultatief betekent dat zowel ouders/verzorgers als leerkrachten een
gesprek kunnen inplannen, maar dat is geen verplichting. De leerkracht kan u
benaderen voor een gesprek. Wilt u zelf een gesprek aanvragen, dan kunt u
een parro-bericht sturen naar de groepsleerkracht.
Groep 7: De ouders/verzorgers van groep 7 ontvangen een parro-bericht
vanuit meester Frank. Zij worden allen uitgenodigd voor een ouder-/kindgesprek, waarbij een voorlopige richting voor het voortgezet onderwijs wordt
gegeven. Zo kunnen de leerlingen van groep 7 in januari/februari ook al
open dagen bezoeken

Meneer Erwin
Wij zijn blij u te mogen melden dat het met Erwin steeds wat beter gaat. Inmiddels
werkt hij elke dag een aantal uurtjes en in de komende tijd zal hij dit verder
opbouwen. Dit vinden wij ontzettend fijn!

Podiumviering groep 3-4
Op woensdag 30 november is het de beurt aan de kinderen van groep 3-4 om een
spetterend optreden te gaan verzorgen. Juf Christa zal in een bericht via Parro laten
weten hoeveel personen per kind er kunnen komen kijken. Aanvang is 11.30 u.

Sinterklaas
Vrijdag 25 november zullen we het sinterklaasfeest op school vieren. We gaan er
weer een gezellig feest voor de kinderen van maken. U ontvangt op een later
moment meer informatie.
Op 11 november wordt de school helemaal in sinterklaasstemming gebracht. De OR
heeft nog wat hulp nodig. Als u kunt helpen, dan kunt u zich opgeven via het agendaitem in Parro.

Studiedag in december
Op maandag 5 december staat er voor het team een studiedag op de agenda. Alle
leerlingen zijn deze dag vrij. Deze dag was reeds eerder aangekondigd en staat ook
vermeld op de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons heeft
ontvangen.

Winteractie
Ook dit jaar organiseert de Ouderraad de bekende winteractie. Naast rookworsten
zullen er ook weer lekkere pepernoten worden verkocht. In de herfstvakantie en de
week daarna kunnen de kinderen familie, vrienden, buren of kennissen langs gaan
voor een bestelling. Graag de bestellijst inleveren uiterlijk 8 november bij de
groepsleerkracht.
De bestellingen die in de voorverkoop zijn gedaan worden vrijdag 11 november op
school aan de leerlingen uitgedeeld. Wil u ze die dag een extra tas mee laten nemen?
Op zaterdag 12 november van 10.00 tot 13.00 uur zetten wij een kraam neer bij de
Spar. Mensen uit het dorp kunnen daar worsten/pepernoten kopen
Het geld dat met deze actie wordt opgehaald komt vanzelfsprekend geheel ten
goede aan de kinderen van de Poort. Wij hopen dan ook dat er weer veel
rookworsten en pepernoten worden verkocht. Mocht u nog vragen hebben over de
actie dan kunt u contact opnemen via het volgende mailadres:
ouderraadkbsdepoort@gmail.com

Wist u dat…..
-

-

We op onze school een ontruimingsoefening hebben gedaan en dat
iedereen heel snel buiten stond.
Onze BHV-ers weer op herhaling zijn geweest.
Meester Bram de opleiding volgt tot opleider in de school voor stagiaires en
zo kunnen we meerdere stagiaires ontvangen van zowel ROC Aventus en de
HAN.
De kijkmiddag een groot succes was. Wat waren er veel ouders/verzorgers
in de school.
Groep 7 een gave podiumviering heeft gegeven met het spel “Ik houd van
Loenen”
De klusjesman diverse klussen in en rondom de school heeft gedaan.
Wij iedereen een fijne herfstvakantie wensen.

Nieuw aanmeldings- en plaatsingsbeleid in de gemeente Apeldoorn.
De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep- de
stichting waartoe onze school behoort – zijn vorig schooljaar overgegaan op een gezamenlijke vorm van
aanmelding en plaatsing van toekomstige vierjarigen. Hierdoor krijgt elk kind onder gelijke omstandigheden
een gelijke kans op de basisschool van voorkeur. Omdat Loenen onder de gemeente Apeldoorn valt, moeten
ook de twee Loenense basisscholen mee in deze procedure.
Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 hebben afgelopen week van de
gemeente een brief ontvangen, samen met de brochure en een aanmeldformulier op naam en adres van hun
kind. Vanaf 20 oktober kunnen deze kinderen worden aangemeld.
Het nieuwe aanmeldings- en plaatsingsbeleid betekent voor ouders die hun zoon/dochter met een
geboortedatum na 1 september 2019 al bij onze school hebben aangemeld dat zij hun kind opnieuw zullen
moeten aanmelden conform de nieuwe procedure.
De nieuwe aanmeldingsprocedure geldt voor alle kinderen die 4 jaar worden, dus ook voor kinderen die al een
oudere broer of zus bij ons op school hebben.
Voor meer informatie over de aanmeldprocedure verwijzen wij u naar onze website.

Nieuwe leerlingen schooljaar 2023-2024.
Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen we bij onze planningen rekening moeten
houden. Heeft u binnen nu en 2 jaar een kind dat 4 jaar wordt, dan is het vriendelijke verzoek de naam van uw
zoon/dochter nu alvast aan ons door te geven. Deze informatie mag u mailen naar Chantal Hagen via
mailadres: c.hagen@veluwseonderwijsgroep.nl

Open Dag
Woensdagochtend 16 november houden de basisscholen in de gemeente Apeldoorn hun Open Dag. Ook de
basisscholen in Loenen doen hieraan mee en openen deze ochtend hun 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 16 november gewoon door, waardoor ouders een
goed beeld kunnen krijgen van de school en de manier van lesgeven.
Bent u deze dag niet in de gelegenheid? Ook op andere dagen staan wij open voor een kennismakingsgesprek
en rondleiding. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met Jan van der Wel, directeur De Tweede Stee of
Chantal Hagen, directeur De Poort.
Graag tot 16 november.

Kledinginzameling op De Poort: Second Life textile
Sinds deze week is het mogelijk om uw oude kleiding en textiel in te leveren op school in een speciale daarvoor
geplaatste textielcontainer. Onze school ontvangt € 0,20 per ingeleverde kilo.
Textielrecycling is binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit. Deze gezonde en
bloeiende tak van de Nederlandse economie zorgt ervoor dat afgedankt textiel een tweede leven krijgt en niet
vernietigd hoeft te worden in een verbrandingsoven.
Second Life Textile is een organisatie die zich inzet om in de behoefte naar gebruikt textiel te voorzien. Voor
meer informatie over deze organisatie verwijzen wij u naar de website: https://secondlifetextile.nl/
Zie tevens de flyer achter deze nieuwsbrief voor meer informatie.
De textielcontainer blijft dit hele schooljaar staan

