CHRISTELIJKE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS

DE POORT
Leren door denken en leren door doen

Nieuwsbrief 19 juni
2018

KIND OP MAANDAG
Het rooster ziet er als
volgt uit.
Week 25: 18 t/m 22 juni
2018
De dansende koning, 2
Samuël 6:1-23
David en Batseba, 2
Samuël 11:1-27
Het verhaal van Natan, 2
Samuël 12:1-9
Week 26: 25 t/m 29 juni
2018
De barmhartige
Samaritaan, Lucas
10:25-37
Week 27: 2 t/m 6 juli
2018
De verloren zoon, Lucas
15:11-32
Zomerweek 1
Week 28: 9 t/m 13 juli
2018 / week 34: 20 t/m
24 augustus 2018
Het feest van de koning,
Matteüs 22:1-14
Zomerweek 2
Week 29: 16 t/m 20 juli
2018 / week 35: 27 t/m
31 augustus 2018
De werkers in de
wijngaard, Matteüs 20:116

Beste ouders,
Zomer bijna in het land
Het gaat hard, Nog een paar weken en het is weer zomervakantie. Nu is het nog
erg druk in de school. Rapporten moeten klaar, veel momenten om bij stil te
staan, nieuwe collega’s ontmoeten, afscheid van oude collega’s. Maar… het
hoort erbij, tijd genoeg om straks lekker uit te rusten en nieuwe kracht op te
doen voor de nieuwe ronde.
Reminder: Optreden van juf Roos en juf Magdaleen tijdens de ouders-bedanktavond! 21 juni 20 uur
Juf Bernadette
Zij gaat de Poort verlaten en we feliciteren haar met haar nieuwe baan. Dichter
bij huis, groeiende school, ook IPC-aanpak… dus voor haar wordt het een betere
situatie dan nu. Het is natuurlijk zo dat we o.m. haar opgeruimde humeur zullen
gaan missen. We wensen haar veel succes in haar nieuwe baan. Hoe de
vacature wordt ingevuld en hoe haar afscheid er uit zal zien, is nu nog niet
bekend. Meer nieuws daarover zal ongetwijfeld volgen.
Wat bij aantallen-groei in groep 1/2
Dit jaar genoten we van een extra groep ½, volgend jaar is daar geen sprake.
van. Dat is een heel fijne situatie. Voor volgend jaar zien we een lichte stijging
in de aanmeldingen. Dat is wat we willen maar levert ook een probleem op als
de groep straks te groot wordt. Daarom laten we nu vast weten dat, als dat het
geval is, we een gedeelte van groep 2 halverwege het schooljaar zullen gaan
plaatsen bij groep 3.
Tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2018 – 2019
Aanmelden
Voor de TSO in het nieuwe schooljaar moet elk kind opnieuw worden
aangemeld.
Er moet één formulier per kind worden ingevuld voor het aanmelden waarbij u
de keuze krijgt voor wel of geen jaarabonnement. Dit jaar heeft u ook de keuze
om een flexibel abonnement te nemen. Daarbij kiest u hoeveel dagen per week
uw kind overblijft en kunt u per week opgeven welke dagen dat zijn. Ook als het
kind incidenteel komt overblijven, ontvangen we graag de gegevens van uw
kind. U kunt dan volstaan met het invullen van ‘incidenteel’.
Voor het nieuwe schooljaar kunt u vanaf heden het formulier invullen. De regels
voor het abonnement kunt u lezen op de website van de Poort onder
‘Informatie/TSO’.
Het ‘formulier aanmelding TSO’ kunt u digitaal invullen en verzenden. U vindt
het formulier op de website onder ‘Informatie’ of onder ‘Formulieren’. U dient dit
per kind in te vullen. Liefst ontvangen we de aanvragen nog vóór de
zomervakantie.
U kunt het geld direct overmaken, maar uiterlijk tot de eerste schoolweek van
het nieuwe cursusjaar. Na 28 augustus 2017 wordt er € 5,administratiekosten in rekening gebracht.
Het rekeningnummer is: NL62 RABO 0107 6594 33 t.n.v. Spectrum, Poort, TSO,
Bergschenhoek (o.v.v. naam en groep)
Privacywet
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Ook bij de TSO hebben we rekening te houden met de privacywet, omdat wij
gegevens van uw kind(eren) nodig hebben. Hiervoor verwijs ik u naar de
privacyverklaring op de website van de Poort.
Namen op bakjes
Wilt u ervoor zorgen dat de bakjes en bekers/pakjes in het nieuwe schooljaar
weer zijn voorzien van een duidelijke naam en de juiste groep?
Snoep
Tenslotte willen we vragen geen koek, snoep of chips mee te geven aan uw
kind. Alle kinderen krijgen na het eten één klein snoepje, tenzij u hebt
aangegeven dat hij/zij dat niet mag hebben.
Eventuele vragen kunt u stellen via het e-mail adres van de Poort (o.v.v. TSO).
Berichten worden dan aan mij doorgestuurd. Of via tel. 5221103.
Met vriendelijke groet,
Alice Dukel (overblijfcoördinator)
Jarigen in ….
JUNI
4
Cheyenne van Hoeven (2008)
4
Ruben Moes (2006)
5
Dynand van Wijnen (2012)
6
Isis Harms (2005)
7
Juul Havenaar (2012)
10
Gerwin Sonneveld (2008)
12
Jan Dukker (2010)
23
Emma Gravesteijn (2013)
25
David de Kruif (2010)
25
Fenne Smaal (2007)
25
Siem de Waard (2012)
25
Merel Weerheim (2010)
29
Adam Adchich (2013)
Yaron van Someren Brand
29
(2013)
30
Luca Roes (2005)
JULI
4
Justin van IJperen (2011)
6
Tijs Dukker (2013)
7
Benjamin Sawa-Punge (2007)
10
Iris Aagaard (2013)
10
Laura Boonekamp (2008)
11
Merlijn Harms (2009)
14
Madelief Weerheim (2011)
19
Maylo Lakerveld (2005)
19
Evi Schorel (2009)
21
Maud van der Kleij (2012)
22
Daan Koene (2006)
29
Isis Krispijn (2009)

Groep
5/6
8
1/2B
8
1/2A
6/7
4/5
1/2A
4/5
6/7
1/2B
4/5
1/2A
1/2A
8
Groep
3
1/2A
5/6
1/2A
6/7
5/6
3
8
4/5
1/2B
8
4/5
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Van derden
Op dinsdagavond 26 juni is er een speciaal kinderconcert in de zaal van de
school door blokfluitleerlingen van De Poort.
Ouders, familie en belangstellenden zijn van harte welkom die avond.
Het begint om 18.30 uur en de toegang is gratis.
Allerlei muziekstijlen zullen dan te horen zijn, omlijst door een mooi verhaal.
In de pauze kunt u koffie, thee of limonade drinken.
Goed om te weten: in augustus kunnen ook weer nieuwe leerlingen inschrijven
voor de blokfluitles.
Zwemvereniging De Watervogels organiseert in samenwerking met
Sportfondsen Lansingerland, zwembad De Windas van 2 juli t/m 6 juli
2018 de 6e editie Zwem4daagse van Lansingerland. Meer informatie:
www.zvdewatervogels.zwem4daagse.nl
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