NIEUWSBRIEF DE POORTE 09-07-2021
TOCH NOG EEN ECHT SCHOOLFEEST !!!
Eindelijk weer een Feestje voor alle kids. Supergave springkussens, een circus voor de
onderbouwgroepen met hele bekende artiesten, een lekker ijsje en friet gegeten, kortom, een zeer
geslaagde dag! Met dank aan de Oudervereniging voor het mede organiseren van deze activiteit.

NIEUWS OVER DE NIEUWE SCHOOL
Achter de schermen wordt er al druk overlegd over ons nieuwe IKC- gebouw. In iedere nieuwsbrief
zullen wij u voortaan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Inmiddels is de bouwtekening al
zeer ver gevorderd en zijn we met de architect de binnen- en de buitenruimtes aan het indelen. Als
de tekeningen helemaal afgerond zijn willen wij ze graag aan u presenteren. Dat zal aan het begin
van het nieuwe schooljaar zijn.
Ondertussen is de prijsvraag voor de nieuwe naam van de school afgerond. We hebben enorm veel
leuke en originele suggesties gekregen. Daar zit in ieder geval ook de nieuwe naam bij. Die gaan we
ook volgend schooljaar aan iedereen op een originele wijze bekendmaken. Vanaf dat moment gaat
onze school een nieuwe naam krijgen en een geheel nieuwe website. Ook daar wordt momenteel
hard aan gewerkt.. Veel nieuws dus te melden… maar nog even geduld!

HIEPHOI … DE BIBLIOTHEEK KOMT OP SCHOOL!
Zoals u misschien heeft kunnen lezen krijgen alle scholen extra geld als extra investering om
eventuele problemen die ontstaan zijn door de coronamaatregelen aan te pakken. Wij hebben alle
resultaten op een rijtje gezet en zien gelukkig geen opvallende achterstanden bij de groepen. Het
thuisonderwijs heeft de kinderen kennelijk goed geholpen dit jaar. We zien wel dat het technische
lezen een flinke extra stimulans mag krijgen, waarbij vooral leesbeleving en leesmotivatie voorop
staat. Daarom kiezen we ervoor om een
deel van deze onderwijsgelden te gaan
steken in ons leesonderwijs. Naast een
splinternieuwe leesmethode (Atlantis),
gaan we vanaf volgend jaar een
intensieve samenwerking met de
bibliotheek aan. Er komt een
leesconsulent die in de klassen het
lezen gaat stimuleren en de school
krijgt een eigen bibliotheek met enorm
veel leuke splinternieuwe boeken voor
iedere leeftijd.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar vrijwilligers die onze leerkrachten willen gaan
ondersteunen tijdens de lunch/buitenspeeltijden tussen de middag. Op deze manier kunnen de
leerkrachten om beurten pauze houden en kunnen de kinderen onder begeleiding van medewerkers
en ouders eten en buitenspelen. Er verandert daarmee niets aan het huidige continurooster. De
begeleiding door ouders duurt maximaal 1 uur en de vergoeding komt overeen met de
vrijwilligersvergoeding die ouders kregen vanuit (Keet) en zo.
Mocht u hier interesse in hebben, dan horen wij dit graag!
Graag nog deze week contact opnemen via de mail met pieter.krebbekx@lpsnet.nl. U dient dan
tevens aan te geven op welke dagen u beschikbaar bent. Ook voor vragen kunt u terecht op dit
mailadres.

Nieuws van de MR
Begin maart is de MR in vergadering bijeengekomen. In deze vergadering is er door de directie een
toelichting gegeven op het jaarplan en zijn de vorderingen met betrekking tot de nieuwbouw
besproken. Ook zijn de Coronamaatregelen de revue gepasseerd en hopen wij allemaal dat Corona
snel voorbij is.

INSCHRIJVEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Mede door de coronamaatregelen zullen niet alle ouders er aan gedacht hebben om hun kind op te
geven voor het nieuwe jaar. Mocht uw zoon of dochter volgend schooljaar (t/m 1 oktober 2022) 4
jaar worden, dan adviseren wij u uw kind nog voor de vakantie in te schrijven, mocht u dat nog niet

gedaan hebben. Het inschrijfformulier treft u op onze website: inschrijfformulier-De-Poorte-2019.pdf
(depoorte.nl)
Broertjes en zusjes zijn in principe allemaal welkom op onze school, maar wij willen in kaart brengen
hoeveel kinderen we nog aan kunnen nemen. Mede door de nieuwbouwplannen is er namelijk een
sterk toenemende interesse in onze school. Mocht u familie en/of bekenden hebben die ook een
kind hebben dat een plaatsje wil krijgen op onze school, dan is het verstandig spoedig contact op te
nemen voor een afspraak.

BELANGRIJKE DATA:
Dinsdag 20 juli
Woensdag 21 juli
Donderdag 22 juli
Vrijdag 23 juli
Maandag 6 september
Donderdag 16 sept
Maandag 20 Dinsdag 21 sept
Donderdag 23 september
Vrijdag 24 september

Portfolio 2 mee naar huis
Afscheid groep 8
Afscheidsdag Juf Isabelle
Laatste schooldag, alle kinderen om 12.00 uur VAKANTIE
Eerste schooldag schooljaar 2021-2022
startgesprekken
startgesprekken
SCHOOLREIS !!!!
Studiedag Teams, alle kinderen vrij

