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    NIEUWSBRIEF 

April 2014 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het heerlijke weer van de afgelopen periode zorgt ervoor dat het buitenspelen weer ruimte 

en mogelijkheden geeft voor ander spel, zoals knikkeren, beestjes zoeken of kunstwerken 

maken met stoepkrijt. 

Het is ook de tijd van het jaar waarin we weer volop aan de slag zijn met de voorbereiding 

voor schoolreizen en schoolkampen.  

De schoolverlaters hebben zich opgegeven voor het Voortgezet Onderwijs en gaan met 

ingang van dinsdag 8 april aan de slag met de musical! 

Verder willen we de nieuwe leerlingen die afgelopen weken op school gestart zijn nogmaals 

van harte welkom heten op de Schilderspoort! We hopen dat zij, en hun ouders,  zich snel 

thuis zullen voelen op onze school!  

Als laatste vragen we uw aandacht voor de Ouderenquête want uw mening telt!! 

 

Korte terugblik 

 De eerste bijeenkomst van het Ouderpanel op donderdag 13 maart is, in verband met 

onvoldoende belangstelling, helaas niet doorgegaan. Er hadden zich slechts twee ouders 

voor het Ouderpanel aangemeld. Aangezien we de mening van ouders erg belangrijk 

vinden zullen we binnenkort opnieuw een oproep doen voor leden voor het Ouderpanel. 

 De kijkles in het Lentebad werd goed bezocht. De kinderen vinden het altijd heel fijn als 

ze hun zwemprestaties aan hun ouder(s), verzorger(s) kunnen laten zien! 

 Een kleine groep leerlingen ging op zondag 23 maart naar de DRU Cultuurfabriek en 

deed mee aan de voorstelling van oud-collega Paul Mulder. Het optreden was een groot 

succes! Namens Paul bedanken we nogmaals alle leerlingen en de ouders die op die 

dag zijn meegegaan! 

 Op dinsdag 25 maart zijn 4 nieuwe leerlingen komen kennismaken op school. Dit was het 

laatste officiële instroommoment van dit schooljaar. De kinderen zijn maandag 31 maart 

in hun groep gestart. 

 Op vrijdagmiddag 28 maart vond de eerste bijeenkomst van het Leerlingenpanel plaats. 
Een zestal leerlingen uit bovenbouw 1 en 2 ging met Jolanda Derksen, directeur, en 
Dorine Vaes, teamleider benedenbouw, in gesprek. Het was prettig om op deze manier 
van leerlingen te horen waarover zij tevreden zijn en wat ze graag veranderd willen zien 
op de Schilderspoort. De wensen van de leerlingen liepen uiteen van een groter plein 
voor de kleuters, een ander plein voor de overige leerlingen (waarbij kinderen meer 
kunnen klimmen en klauteren maar waar bijv. ook een groentetuin) en misschien zelfs 
dieren te vinden zijn tot de behoefte om meer in gesprek te gaan met leerkrachten.  
Uiteraard is het niet mogelijk alle ideeën uit te voeren maar de ideeën worden 
meegenomen, besproken en op haalbaarheid getoetst. 
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Planning april activiteiten 

 In de eerste twee weken van april volgt elke groep een workshop rond het thema 

Media en Fotografie. 

De groepen van Anne-Mieke/Mieke, Brigitte/Eugenie en Iris volgen de workshop ‘Je ogen 

verstuiken’. De kinderen gaan op ontdekking in de omgeving naar ‘dichtbij en veraf foto’s. 

Ook gaan de kinderen zelf een portretfoto maken. 

De groepen van Linde/Edith, Marleen, Bea/Ramona, Marjo/Ria en Renske/Bianca gaan 

‘Lichtschrijven’. Ze gaan zelf ‘lichttekeningen’ maken met een zaklantaarn in het donker 

en op foto vastleggen. 

De groepen van Marjolein/Dily, Sandra/Christel, Berdine, Jessica/Renske, Rob, 

mark/Ellen gaan aan de slag met het maken van animatie, oftewel stop-motion filmpjes. 

De groepen van bovenbouw 2 volgen de workshop ‘Tabletop-fotografie’. Ze leren anders 

kijken en ontdekken wat belangrijk is voor het maken van een goede foto.  

Alle resultaten kunt u bewonderen tijdens de Kijkavond op 15 april a.s. 

 De schoolfotograaf zal donderdag 10 en vrijdag 11 april aanwezig zijn om mooie 

groeps- en individuele foto’s van de kinderen te maken. Er worden alleen foto’s gemaakt 

van kind(eren) die bij ons op school zitten. Het is dus niet mogelijk om uw kind op de foto 

te laten zetten met broertjes/zusjes die elders op school zitten. 

Het rooster is als volgt: 

donderdag 10 april:  alle groepen van benedenbouw 1, benedenbouw 2 en bovenbouw 2 

vrijdag 11 april:     alle groepen van bovenbouw 1 + broertjes en zusjes foto’s. 

 Donderdag 10 april hebben de leerlingen uit bovenbouw hun theoretische 

Verkeersexamen.  

Vrijdag 11 april gaan de leerlingen uit bovenbouw 2 de buurt in voor hun praktische 

Verkeersexamen. We wensen iedereen heel veel succes!! 

 Dinsdag 15 april krijgen de groepen uit benedenbouw 2 bezoek van schrijver/illustrator 

Harmen van Straaten. Harmen van Straaten illustreerde ruim 400 boeken in binnen en 

buitenland en schreef ruim 50 boeken voor alle leeftijden.  Van prentenboeken voor de 

allerkleinsten, voorleesboeken, boeken voor 6+, boeken voor 9+, boeken voor 12+,  tot 

romans voor 15 jarigen en ouder. 

Harmen van Straaten is de afgelopen jaren drie keer getipt door de kinderjury en hij 

ontving een gouden appel van Bratislava voor zijn illustraties en werd bekroond met de 

gouden penseel van  Japan  'de Sankei grandprix award.' 

 Op dinsdag 15 april houden wij een kijkavond. De kinderen mogen dan hun klas laten 

zien aan ouders, broertjes/zusjes, oma’s/opa’s, oppas, etc. Daar liggen dan werkjes klaar 

van het kind die ze laten zien en waarover ze wat kunnen vertellen. En uiteraard kunt u 

de foto’s bewonderen die tijdens bovengenoemde workshops gemaakt zijn. 

18.15 - 19.15 uur   Kijkavond voor alle benedenbouwgroepen 

19.15 - 20.15 uur   Kijkavond voor alle bovenbouwgroepen 

Het is de bedoeling dat de kinderen met hun ouders meekomen naar de klas. De 

kinderen mogen dus niet ergens op de speelplaats gaan spelen of andere klassen rond 

gaan. U zult begrijpen dat er geen informatie-gevoelige gesprekken kunnen plaatsvinden 

met de leerkracht. Daarvoor is er in juni een praatavond of kunt u een aparte afspraak 

maken met de leerkracht. 

We vragen u de auto’s zoveel mogelijk op het parkeerterrein van onze school te 

parkeren. 
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 De kledinginzamelingsactie die op de avond van de Kijkavond gepland stond gaat niet 

door. 

 Op donderdagdag 17 april gaan de groepen van benedenbouw 1 op schoolreis. De 

groepen van Anne-Mieke/Mieke, Brigitte/Eugenie en Iris gaan naar het Land van Jan 

Klaassen en de groepen van Linde/Edith en Marleen gaan naar Burgers Bush. De 

betreffende ouders ontvangen meer informatie hierover. 

Overigens ontvangen alle leerlingen de rekening voor schoolreis en schoolkamp 

gelijktijdig met deze Nieuwsbrief. 

 

 Donderdag 24 april is de laatste zwemles van dit schooljaar. 

 Vrijdag 25 april viert de Schilderspoort Koningsdag. We doen dit in de vorm van een 

spelletjesdag voor de gehele benedenbouw en bovenbouw 1. Bovenbouw 2 heeft ook 

aangepaste activiteiten op de planning staan. 

 
 

  

Vaderdag en Moederdag                                                                                

We hebben op school steeds meer kinderen op school uit gebroken gezinnen of kinderen die 

te maken hebben met pleegouders.  

Hierdoor komen elk jaar rond Vader- en Moederdag de volgende vragen naar voren bij 

kinderen / ouder(s),verzorger(s) en leerkrachten:  

Wordt er iets door de kinderen gemaakt? Voor wie wordt er iets gemaakt? Worden er 

meerdere dingen gemaakt? etc.. 

We hebben daarom de volgende drie afspraken gemaakt: 

 Alleen in benedenbouwgroepen wordt een cadeautje voor Moederdag en Vaderdag  

gemaakt.  

 Elk kind maakt één cadeautje 

 Mocht er behoefte zijn aan meerdere cadeautjes dan is het aan de ouder(s) / 

verzorger(s) waarbij het kind woont om hiervoor te zorgen. 

 

 

 

 
In verband met Pasen  zijn alle kinderen van 

vrijdag 17 april t/m maandag 20 april vrij. 
 

De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gesteld. 

 
In verband met de Meivakantie  zijn alle kinderen van 

maandag 28 april t/m vrijdag 9 mei vrij. 
 

De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gesteld. 
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Ouderenquête 

Naast de inbreng van leerlingen via het Leerlingenpanel en die van ouders in een 

Ouderpanel vinden we het belangrijk elke twee jaar een Ouderenquête te houden. Op 

maandag 24 maart is deze, digitale, enquête verstuurd naar alle ouders waarvan het 

emailadres bij ons bekend is. Het gaat hierbij om 241 ouders.  

We vinden het erg jammer dat tot nu toe slechts 36 ouders deze enquête ingevuld. 

We zullen dan ook alle ouders die deze enquête ontvangen hebben maar nog niet ingevuld, 

een herinnering sturen. De looptijd van de enquête, oorspronkelijk tot 7 april, zal verlengd 

worden tot 17 april a.s. 

Verder vragen we alle ouders die geen enquête via mail ontvangen hebben, hun recente 

mailadres aan ons door te geven door middel van het invullen van onderstaand strookje. Uw 

kind kan dit strookje afgeven aan de betreffende leerkracht. 

We rekenen erop dat u uw mening laat horen en dat we veel respons op onze enquête zullen 

krijgen! 

 

 

 

We wensen iedereen alvast een fijne meivakantie toe!  

 

Het team van de Schilderspoort 

 

 

 

 

Recent mailadres i.v.m. invullen Ouderenquête  
In verband met looptijd enquête graag uiterlijk woensdag 9 april inleveren) 

 

Naam kind:  ………………………………………………………………………… 

 

Groep:   ………………………………………………………………………… 

 

Mailadres:  ………………………………………………………………………… 

(graag in blokletters invullen) 

 

 


