NIEUWSBRIEF DE POORTE 18-04-2019
PAASVIERING

De kinderen van alle groepen hebben genoten van een sfeervolle Paasviering in onze
speelzaal.. Ook mocht de paashaas voor de jongste kinderen natuurlijk niet ontbreken..Een
geheel nieuwe Paashaas dit jaar… mede dankzij www.feestkleding365.NL

GOEDE DOELENACTIE
Aan het eind van de dag werd de opbrengst van onze Goede doelenactie ten bate van DE
VRIENDEN VOOR BOKKIE voor een school in Gambia bekendgemaakt. Er werden heel erg
veel BLOEMZAAKKAARTEN verkocht. Dus Woensdrecht en Hoogerheide zal er de komende
maanden prachtig uit gaan zien, met de mooiste bloemen. Dat leverde ook de mooie
opbrengst van

€ 1511,26 op!!

OUDERENPAASLUNCH GROOT SUCCES!
Mogelijk heeft u het al uit de media vernomen: Kinderen van groep 7 mochten tijdens de
door jongeren georganiseerde Seniorenpaaslunch alle gasten serveren op het Raadhuisplein.
Maar liefst 125 gasten kwamen hier op af!! De kinderen liepen ijverig rond om al deze
senioren te voorzien van soep en broodjes.. De kinderen van groep 1/2 t/m 4 zorgden voor
de fraaie tafelversiering: Zij knutselden mooie bloemen.
Meer hierover kunt u lezen en zien via: https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/jeugdlaat-senioren-genieten-van-gratis-paaslunch-in-hoogerheide~a17e69af/

MEIDENTEAM VOETBAL KAMPIOEN!
Vorige week was het schoolvoetbal toernooi. Toen werd het meidenteam van BS De Poorte
kampioen! Daardoor gaan we 15 mei naar De Regionale Finale in Roosendaal. Daarvoor
moeten we hard gaan trainen, want er staat veel op het spel. Als we alle wedstrijden in
Roosendaal winnen dan gaan we naar Rotterdam. Ons team weet wat teamwork is en we
gaan zeker ons best doen! We zijn er klaar voor!

Femke, Indra, Indy, Georgina, Elize, Farah, Sophie, Myrthe, Jill, Gwen en Billie en de
trainsters, Robin en Meghan.

DE POORTE IS EEN OFFICIELE “GEZONDE SCHOOL” GEWORDEN
Wij zijn TROTS op het behalen van het vignet gezonde school, onderdeel voeding.
Goed ontbijten en actief bewegen is gezond en leuk, dat hebben we al laten zien
tijdens de Koningsspelen. Mede daardoor hebben we dit vignet behaald. Afgelopen
Koningsspelen werd dit vignet uitgereikt aan juf Jennifer door wethouder Lars van Beek. Hij
vindt het erg belangrijk dat scholen zich inzetten voor gezonde voeding en sport!
Maar ook het Schoolfruit en water drinken zijn belangrijke elementen
voor “gezond gedrag”. Door het behalen van het Vignet hebben we voor de school
een geldbedrag gekregen. Een groot gedeelte daarvan wordt ingezet om het EU-Fruit ook na
de meivakantie nog 9 weken te laten leveren voor alle kinderen van onze school.
Alle kinderen krijgen dus na de meivakantie weer gratis fruit!!
Wij zullen u via mail hiervan op de hoogte houden.

TEVREDENHEIDSENQUÊTE 2019
Net als vorig jaar nodigen wij u weer uit om deel te nemen aan de tevredenheidsenquête.
Ook dit jaar betreft het weer een digitale enquête, die u ontvangt via het ons bekende
emailadres. Het betreft echter een uitgebreidere enquête dan voorheen: op alle scholen van
onze stichting wordt namelijk het tevredenheidsonderzoek van Beekveld & Terpstra
uitgevoerd. Dit onderzoek zal voortaan eens in de twee jaar op alle LPS-scholen afgenomen
worden. Naast ouders van onze school, nemen ook de leerlingen van groep 6 tot en met 8 en
alle leerkrachten deel aan dit onderzoek.
We willen u van harte vragen dit onderzoek in te vullen, mede omdat wij ook een paar
vragen toegevoegd hebben die betrekking hebben op de nieuwe schoolsituatie. De enquête
zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. U ontvangt een uitnodiging meteen na de

meivakantie. U kunt de enquête vervolgens invullen van 6 tot en met 19 mei. De uitslag kunt
u vervolgens weer nalezen op Scholenopdekaart.nl.
KONINGSSPELEN
Bs de Poorte viert koningsspelen!
Het was weer een leuke dag op basisschool
de Poorte. Om half negen hebben we lekker
ontbeten op school. Daarna gingen de
groepen 1 t/m 4 leuke sportieve
Koningsspelletjes spelen. De groepen 5, 6, 7
en 8 gingen naar sportpark de Fortuin om ons
te vermaken met leuke clinics. ’s Ochtends
kon je kiezen uit voetbal, discuswerpen,
bootcamp, hordelopen, boksen en karate. Bij
alle clinics waren erg aardige begeleiders. ’s
Middags kon je er ook voor kiezen om de zeephelling te doen, dat is een zeil waar je
makkelijk uitglijdt door het zeep. Het was een hele leuke sportieve dag en we hebben
nieuwe sporten geprobeerd en ontdekt!
Geschreven door: Lars en Pieter.

SCHOOLFOTO’S
Met de inlogkaarten kunt u momenteel de foto’s bestellen via de website van Foto Koch.
Denkt u eraan dat uw de groepsfoto gratis ontvangt wanneer u binnen 10 dagen foto’s
besteld.
U kunt de foto’s van uw eigen kind natuurlijk delen met wie u wilt. Wij verzoeken u echter
de groepsfoto niet te delen met derden en dus ook niet op bijv. facebook te plaatsen.

SPREEKUUR CJG, Charlotte Castenmiller
Op maandag 6 mei is Charlotte Castenmiller, medewerkster van het CJG weer aanwezig om
grote en kleine vragen van u te beantwoorden. Mocht u nu niet op deze ochtend kunnen,
maar wel graag eens iets willen bespreken, kan dat altijd. Haar email is
c.castenmiller@ggdwestbrabant.nl Bellen of appen kan ook op 06-23481130
BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m
vrijdag 3 mei
Maandag 6 mei
Maandag 6 mei

Paasviering
VRIJE DAG : GOEDE VRIJDAG
Meivakantie
Hoofdluiscontrole
Spreekuur Charlotte Castenmiller

Maandag 13 mei
Maandag 13 mei
Woensdag 15 mei
Woensdag 15 mei
Donderdag 16 mei
Maandag 20 mei
Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 mei
Vrijdag 24 mei

Haltvoorlichting gr8 Jeugdcriminaliteit
Bibliotheekles: Gr4: Bas en Daan graven een gat
Praktijk Verkeersexamen groep 7
Schoolvoetbaltoernooi meisjes team gr 7/8
Gr7 Natuurpodium les Biobased
Gr4 Bas en Daan graven een gat
Heel de Poorte bakt! SCHOOLfeest
Cukids alle groepen Literatuur workshops
Cukids gr8 Stadswandeling Bergen op Zoom

HET TEAM VAN DE POORTE WENST U FIJNE PAASDAGEN!!!

