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    NIEUWSBRIEF 

April 2016 

Beste ouder(s), verzorger(s) 

Op dit moment wordt er binnen alle groepen gewerkt rond het thema Kunst. Een prachtig 

thema dat uitnodigt tot flink wat creativiteit van teamleden en leerlingen! Tijdens de 

Kijkavond, die op 14 april a.s. plaatsvindt, kunt u de resultaten hiervan bewonderen. 

Bij het buitenspelen zien we dat, door het betere weer er ook ander spel ontstaat zoals 

knikkeren en kunstwerken maken met stoepkrijt. 

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

voor schoolreizen en schoolkampen. De eerste schoolreizen vinden al in april plaats. 

De schoolverlaters hebben zich opgegeven voor het Voortgezet Onderwijs en gaan na de 

meivakantie aan de slag met de musical! 

Verder willen we de nieuwe leerlingen die op maandag 4 april 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!  

 

Ouderavond Positief gedrag 

Op 8 maart j.l. werd de ouderavond 'Positief gedrag’ 

gehouden. Het was fijn dat een grote groep ouders 

aanwezig was die zich lieten informeren over de aanpak van 

PBS binnen de Schilderspoort. Bij de ingang werden de 

ouders opgewacht door Poortje. Elke ouder ontving een 

muntje als 'beloning' voor de aanwezigheid. Vervolgens 

konden de ouders op een post-it aangeven wat zij belangrijk 

vinden voor het creëren van een positief schoolklimaat. Het 

was prettig te lezen dat de visie van de Schilderspoort 

aansluit bij dat wat ouders opgeschreven hebben. 

Aansluitend vertelde Hetty Winkels, PBS-trainer, over de theoretische achtergrond van PBS 

en de wijze waarop de PBS-aanpak op de Schilderspoort vorm krijgt. 

Tijdens het gedeelte van de avond dat in de groepen plaatsvond, gingen de leraren 

specifieker in op de aanpak binnen de groep. De meeste ouders waren over dit gedeelte van 

de avond erg enthousiast. Dit kwam natuurlijk ook door het feit dat elke ouder een briefje 

kreeg van zijn/haar zoon of dochter met daarop een persoonlijk compliment. Zo kon iedereen 

echt ervaren hoe het is om positief benaderd en gecomplimenteerd te worden. 

De ouders schreven vervolgens ook een compliment voor hun kind. 

Het was een zinvolle avond waarbij ouders zeer betrokken waren. Een mooie samenwerking 

tussen ouders en school om samen te komen tot positief gedrag van de kinderen. 

Een compliment voor ons was de waardering aan de hand van de evaluatieformulieren 

waarop de ouderavond beoordeeld werd met een dikke 8! 
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Planning april – mei 

 Donderdag 7 april doen de schoolverlaters mee aan het schriftelijk verkeersexamen. 

 Donderdag 14 april wordt de jaarlijkse Kijkavond gehouden. De kinderen laten tussen 

18.30 – 20.00 uur hun werk zien aan ouder(s), verzorger(s). Het thema Kunst, dat 

momenteel in alle groepen centraal staat, zal zeker terug te zien zijn in alle groepen! 

 Maandag 18 en dinsdag 19 april komt de schoolfotograaf op school. Op maandag 

zullen de leerlingen uit benedenbouw 1 en 2 en bovenbouw 1 op de foto gaan. Op 

dinsdag zijn de leerlingen uit bovenbouw 2 aan de beurt en worden er foto’s gemaakt van 

broertjes en zusjes die op de Schilderspoort zitten. Het is dus niet mogelijk met broertjes 

en zusjes op de foto te gaan die op een andere school zitten. 

 Vrijdag 22 april kunnen alle kinderen op school genieten van het Koningsontbijt. 

Aansluitend vindt de jaarlijkse spelletjesdag plaats in de gymzaal. 

 Woensdag 20 april vindt het jaarlijkse Schoolkorfbaltoernooi plaats voor de leerlingen 

uit de bovenbouw die zich daarvoor hebben opgegeven. 

 Dinsdag 26 april gaan de leerlingen van benedenbouw 1 op schoolreis. De groepen 

van Anne-Mieke/Mieke en Rob/Iris gaan de het land van Jan Klaassen. De groepen van 

Brigitte/Eugenie/Maura en Jessica/Iris/Laura gaan naar de Spelerij in Dieren. Ouders 

hebben hierover reeds informatie ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 Maandag 9 mei is de luizencontrole. 

 Dinsdag 17 mei gaan de leerlingen uit bovenbouw 1 op schoolreis. De ouder(s), 

verzorger(s) ontvangen hierover binnenkort meer informatie.                                                                                                        

 

 

Telefoonverkeer tussen leerlingen 

Steeds vaker komt het voor dat er problemen ontstaan tussen leerlingen die hun oorsprong 

vinden bij het chatten; het sturen van berichtjes of appjes. 

Dit gebeurt meestal voor of na schooltijd aangezien het gebruik van mobiele telefoons tijdens 

de schooluren niet is toegestaan.  

Het is in principe de verantwoordelijkheid van ouder(s), verzorger(s) om dit telefoonverkeer 

in de gaten te houden en in goede banen te leiden. We vragen ouders dan ook regelmatig 

met hun kind in gesprek te gaan hierover en hen te leren op een verantwoorde wijze hiermee 

om te gaan. 

 

Woensdag 27 april tot en met zondag 8 mei 2016 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. 

de Meivakantie. 

De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

Maandag 16 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren. 

De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
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Krimp 

Net als alle scholen in ons samenwerkingsverband heeft de Schilderspoort te maken met 

krimp. Praktisch betekent dit dat het leerlingenaantal langzaam afneemt. De afgelopen jaren 

zijn we van 21 naar 16 groepen terug gegaan.  

Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid van de werknemers op de Schilderspoort. 

Het afgelopen schooljaar is er binnen het Managementteam al het een en ander veranderd; 

Rogier Bekkenutte is nog drie dagen teamleider, de andere twee dagen staat hij voor de 

groep. Dorine Vaes is teamleider van drie bouwen in plaats van twee. 

Ook binnen de groep logopedisten gaat bezuinigd worden. Concreet betekent het dat Nicole 

Reijmer vanaf 1 januari 2017 niet meer is aangesteld op de Schilderspoort. Zij zal de 

werkzaamheden in dienst van de school gaan afbouwen. Wij kunnen gelukkig wel van haar 

expertise gebruik blijven maken. Zij is een eigen praktijk begonnen op de Schilderspoort. 

Laska Könning en Ingrid Koek blijven in dienst van de school.  

Het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor schoollogopedie zal hierdoor afnemen. 

Alle nieuwe leerlingen van de benedenbouw worden zoals gebruikelijk ook volgend 

schooljaar onderzocht door de schoollogopedisten. Leerlingen van de bovenbouw kunnen op 

aanvraag van de leerkracht worden gescreend. Bij een indicatie voor logopedie wordt 

gekeken of er ruimte is voor behandeling binnen het rooster van de schoollogopedisten. 

Daarbij hebben leerlingen van benedenbouw 1 de hoogste prioriteit. Indien dit niet mogelijk is 

wordt u verwezen naar een particuliere praktijk zoals die van Nicole. Het kan ook zijn dat de 

hulpvraag niet onderwijs gerelateerd is zoals bij stotteren, stemproblemen of afwijkende 

mondgewoonten. Ook dan wordt uw kind voor behandeling verwezen.  

We zijn blij dat we Nicole op deze manier voor de leerlingen van de Schilderspoort hebben 

kunnen behouden en wensen haar veel succes met haar praktijk. Voor meer informatie kunt 

u kijken op haar website, www.logopedie-nicolereijmer.nl 

 

Werkgroep Plein 

De werkgroep heeft een aantal ontwerpers uitgenodigd op school en op basis van de 

presentaties gekozen voor 'het Groenkompas' uit Vierlingsbeek. 

Jeroen Weijmans verzorgde een boeiende en inspirerende presentatie. De werkgroep denkt 

dat zijn visie goed aansluit bij de visie van de Schilderspoort. Het eerste overleg met Jeroen 

heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Voor het bijeenbrengen van het grote bedrag dat gemoeid is met de aanleg van een nieuw 

plein hebben de leerlingen al hun steentje bijgedragen. Zij brachten het bedrag van € 3069,- 

bijeen. Nu is het de beurt aan ouders en teamleden! 

Ouders zijn bezig met acties, zij presenteren hun plannen aan de overige ouders tijdens de 

kijkavond van 14 april a.s. Daarbij wordt ook onderzocht op welke wijze ouder(s), 

verzorger(s) hun bijdrage kunnen leveren aan de aanleg van het nieuwe schoolplein. 

Het team is gestart met een bloembollenactie, alle leden van het team gaan in hun eigen 

achterban bloembollen verkopen; 30% van de opbrengst is direct voor de aanleg van het 

nieuwe plein. 

Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze via sponsoring en fondsenwerving geld 

bijeengebracht kan worden. Er vindt in de laatste week van maart een overleg plaats met 

Marcel Willemsen, subsidie adviesbureau, hij zal ondersteunen in het aanvragen van 

fondsen en subsidies.  

http://www.logopedie-nicolereijmer.nl/
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De uiteindelijke uitvoering van het schoolplein zal nog even op zich laten wachten. Alle 

voorbereidingen vragen nog de nodige tijd en aandacht. De werkgroep blijft echter zéér 

enthousiast en houdt u graag op de hoogte van verdere ontwikkelingen! 

 
Schoolfruit 
Gedurende een periode van 20 weken hebben de leerlingen kunnen genieten van 
groente en fruit dat drie maal per week geleverd werd via EU-schoolfruit.  
De laatste levering zal plaatsvinden in de week van 18 april. Dit betekent dat u vanaf 
25 april zelf dient te zorgen voor het meegeven van groente of fruit aan uw kind.  
We vinden het van groot belang dat kinderen gezonde voeding mee naar school 
krijgen!  
Tips 

 Fruit en groente kunnen altijd! Banaan in de yoghurt, komkommer op brood, groentesoep 
bij de maaltijd en aardbeien door het toetje!  

 Leg fruit en groente in het zicht en eet er zelf ook van natuurlijk!  

 Altijd van alles proeven. Maak er een feestje van! Complimenteer uw kind als het iets 
nieuws proeft.  

 Koken en boodschappen doen kan ook samen met uw kind. Dan kan het kind 
meedenken over gezonde en lekkere gerechten.  

 Als groente en fruit eten normaal is, dan is een koekje of snoepje af en toe geen 
probleem 

Budget tips  

 Koop groente en fruit uit het seizoen  

 Koop groente en fruit op de markt  

 U kunt als tussendoortje ook een stukje komkommer, wortel of paprika geven 

 

Parkeren 

Bij de aanvang en start van de school is het op het terrein voor de school een drukte van 

jewelste. Bussen en auto’s rijden af en aan. We willen ouders die hun kind met de auto 

brengen nogmaals dringend verzoeken hun auto in de parkeervakken te plaatsen en niet op 

de strook voor de school (deze is bedoeld voor de bussen). 

Tevens willen we u vragen uw auto niet bij onze buren van Mercurion 32 te parkeren. 

 

 

    We wensen u alvast een fijne       

    meivakantie toe!  

 

    Het team van de Schilderspoort 
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