NIEUWSBRIEF DE POORTE 07-02-2020

CARNAVAL 2020: NIE TE FIELEMME…
De verkleedkleding mag weer van de zolder af, carnaval komt namelijk om de hoek kijken.
Op vrijdag 21 februari vieren wij carnaval op de Poorte!
In de klas starten we met carnavalsworkshops en vanaf 10.00 uur wandelen we met de hele
school (over de stoepen) richting de gymzaal. Hier gaan we gezellig dweilen op (hopelijk) live
muziek en zal de prins met zijn gevolg nog een bezoekje aan ons brengen. De kinderen zijn om
12.00 uur klaar en kunnen opgehaald worden om de vakantie in te dweilen.

 Alle kinderen dienen verkleed naar school te komen.
 Kinderen mogen serpentines meenemen. Confetti, spuitbussen of stiften mogen niet
meegenomen worden in de school.
 De kinderen van alle groepen hoeven deze dag geen eten of drinken mee te nemen:
Hier zorgt onze ouderraad voor.
 Alle kinderen zijn in de middag vrij.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar het bericht via social schools.

MUZIKANTEN GEZOCHT
Voor onze Carnavalsochtend kunnen we nog hulp gebruiken!
We zoeken ouders/verzorgers/opa's/oma's die:
•

Muziek willen maken in de gymzaal als dweilbandje (rond 10.15 uur in de gymzaal)

Graag opgeven bij Juf Laura, persoonlijk of via de mail: laura.van.mechelen@lpsnet.nl

Ouder- kindgesprekken
Vanaf aanstaande maandag 10 februari (18.00 uur) kunt u zich weer aanmelden voor de
ouder- kindgesprekken die in de week van 17 t/m 20 februari gegeven worden. Het is de
bedoeling dat alle ouders van groep 1/2 t/m groep 8 zich hiervoor inschrijven. De kinderen
van groep 4 t/m 8 komen mee naar deze gesprekken. Zij bespreken dan hun portfolio met
ouders en leerkracht. Dit portfolio krijgen alle kinderen op 14 februari mee naar huis.
Uitzondering hierop is groep 7, ouders en leerlingen zijn hiervan op de hoogte.
De kinderen van groep 8 ontvangen op 14 februari tevens het schooladvies. Ouders en
leerlingen van groep 8 bespreken de adviezen tijdens deze gesprekken.

Van de MR

Beste ouders/ verzorgers,
Graag stellen wij ons aan u voor:
Namens de MR van de Poorte
Van links naar rechts:

Jolanda Broeders, personeelsgeleding
Miranda Koolen, personeelsgeleding
Eefje Blom, oudergeleding
Jacco van der Draai, oudergeleding

INSCHRIJVEN KLEUTERS VOOR SCHOOLJAAR
2020-2021
Om een goede prognose te maken voor het aantal
leerlingen, willen wij in beeld krijgen hoeveel
kleuters er volgend jaar onze school bezoeken.
Heeft u een zoon of dochter die in de periode 1
augustus 2020 tot 1 oktober 2021 vier jaar wordt,
dan is het zeer verstandig om uw kind voor 1 mei
reeds in te schrijven. Hiermee voorkomt u dat uw
kind op de wachtlijst geplaatst wordt.
Inschrijfformulieren vindt u op onze website of u
haalt deze op bij het kantoor van de directie.
Wij organiseren géén open dag voor nieuwe ouders
en hun kinderen. Alle geïnteresseerde nieuwe ouders kunnen telefonisch of via
depoorte@lpsnet.nl een afspraak maken voor een vrijblijvende rondleiding op onze school
door onze directeur of een lid van ons managementteam (juf Ingrid of juf Jennifer). Wij
vertellen dan tevens iets meer over de mooie toekomstplannen van onze school

SPREEKUUR CJG, Charlotte Castenmiller

Op maandag 2 maart vanaf 08.30 uur 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:
Vrijdag 7 februari
Maandag 10 februari
Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari
Dinsdag 11 en
donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari
Maandag 17 t/m
donderdag 20 februari
Dinsdag 18 februari
Woensdag 19 februari
Donderdag 20 februari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 22 februari
Maandag 24 februari t/m
vrijdag 28 februari
Maandag 2 maart
Maandag 2 maart
Maandag 9 maart
Maandag 9 maart

Portfolio’s mee naar huis, groep 7
Studiedag leerkrachten alle kinderen vrij!
Groep 3: Project, ik maak een prentenboek
Cukids groep 3: Beeldende activiteit
Portfoliogesprekken groep 7
Portfolio’s mee naar huis, groep 1/2,3,4,5,6 en 8
Schooladvies groep 8
Portfoliogesprekkken voor groep 1/2, 3,4,5,6 en 8
Cukids groep 8: Oorlogscarrousel
Spelletjesochtend groep 1 en 2
Cukids groep 8: Bezoek oorlogsmuseum
Carnavalsviering
Alle leerlingen in de middag vrij!
Carnavalsvakantie!
Hoofdluiscontrole
Spreekuur Charlotte Castenmiller
Cukids groep 4: Arts meet music
Cukids groep 6: Zicht op perspectief.

