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         NIEUWSBRIEF 

April / Mei 2015 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij alweer de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar. De voorbereidingen van allerlei 
bijzondere activiteiten zoals schoolreisjes en schoolkamp zijn in volle gang. Verder hebben 
op personeelsvlak enkele wisselingen plaatsgevonden waarover u hieronder meer kunt 
lezen. 
 

Personeel 

 Brechtje Dukkerhof is bevallen van een gezonde dochter Noortje. We wensen Brechtje, 

Ron, zusje Aafke en Noortje veel geluk! 

 Jessica Vos is bevallen van een gezonde dochter, haar naam is Loïs. Met Jessica, maar 

ook met vader Eric en broertje Levi gaat alles prima. We wensen hen veel geluk samen! 

 Renske Blekkink, werkzaam in benedenbouw 2, heeft een 4-daagse vervangingsbaan 

elders aanvaard en heeft ons daarom verlaten. We wensen Renske veel succes op haar 

nieuwe werkplek. Haar uren worden overgenomen door Ramona de Kinkelder die vanuit 

het Personeelscluster Oost-Nederland bij ons werkzaam is. 

 Linda Derksen, werkzaam in benedenbouw 2, heeft haar werkzaamheden bij ons 

beëindigd. Haar taken worden overgenomen door Jacqueline van der Heiden die samen 

met Marjolein de groep zal draaien. 

 

Terugblik april en planning mei 

 Donderdag 16 april was onze jaarlijkse Kijkavond. De avond werd door veel enthousiaste 

leerlingen, ouders, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s bezocht. 

 Dinsdag 21 april gingen de groepen van Marleen / Edith, Jessica / Iris, Bea / Ramona en 

Marjo / Michele / Ria naar de dansvoorstelling ‘Missie in de Melkweg’. Deze voorstelling 

vond plaats in het Musiater. Voor sommige leerlingen was het hun eerste bezoek aan 

een schouwburg. De kinderen vonden de voorstelling erg leuk en hebben zich bovendien 

zeer goed gedragen. 

 Donderdag 23 april gingen de groepen van Brigitte / Eugenie en Anne-Mieke / Mieke 

naar de dansvoorstelling ‘St, een geheimpje’ in het Musiater. Ook deze groepen vonden 

het geweldig een voorstelling in de schouwburg mee te maken.  

 Vrijdag 24 april  werd op school Koningsdag gevierd. Dankzij de hulp van de ouders werd 

het een geslaagde dag.  

 De groepen van benendenbouw 1 gingen op 24 april allemaal op schoolreis. De groepen 

van Brigitte / Eugenie en Anne-Mieke / Mieke gingen naar het Land van Jan Klaassen. 

Ze waren daar de enige school en hadden dus de hele speeltuin voor zich. De groepen 

van Marleen / Edith en Jessica / Iris gingen die dag op schoolreis naar Burgers Bush. 

Voor alle groepen was het een super dag waarbij het weer ook nog eens meewerkte.  

 Donderdag 30 april vond de laatste zwemles van dit schooljaar plaats. 
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 Op maandag 18 mei vindt de luizencontrole plaats in alle groepen. 

 

Zwemonderwijs 

De afgelopen jaren werd aan leerlingen van de Schilderspoort zwemles gegeven, met 

als minimumdoel het behalen van zwemdiploma A. Het betrof hierbij twee groepen uit 

benedenbouw 2 en oudere leerlingen die nog niet in het bezit waren van een 

zwemdiploma. Gezien het feit dat deze zwemles zeer tijdrovend was en er bij elke les 

twee teamleden ingezet moesten worden heeft de Medezeggenschapsraad (MR) 

ingestemd met het voorstel de zwemlessen stop te zetten. Hierbij speelde tevens een rol 

dat een grote groep leerlingen (uit de twee beb-2 groepen) reeds in het bezit was van 

een of meerdere zwemdiploma’s en er effectieve lestijd verloren ging. 

De gelden die in het verleden besteed werden aan het zwemonderwijs zullen opnieuw 

aan bewegingsonderwijs / bewegingsactiviteiten uitgegeven worden. Op dit moment is 

nog niet duidelijk hoe de invulling zal zijn. Zodra hierover meer bekend is brengen we u 

hiervan op de hoogte. 

 

 
Uitslag ouderenquête ‘Andere schooltijden’ 

Enige tijd geleden is er een enquête afgenomen onder alle ouders i.v.m. de mogelijke 

invoering van andere schooltijden. In de enquête is naar de mening van ouders gevraagd 

over twee onderwerpen: 

-     wel of geen vrije woensdagmiddag 

- wel of niet gelijke schooltijden voor kleutergroepen en overige groepen. 

De resultaten van de ouderenquête en de enquête onder het team zijn binnen de werkgroep 

‘Andere schooltijden’ besproken. De werkgroep heeft een voorstel geformuleerd dat 

vervolgens binnen de MR uitvoerig aan de orde geweest is. Na instemming van de MR is het 

voorstel definitief gemaakt door het Bestuur van de Schilderspoort. 

De volgende besluiten zijn genomen: 

- de vrije woensdagmiddag blijft voorlopig gehandhaafd 

- de kleuters zullen m.i.v. komend schooljaar ook op woensdag naar school gaan 

- voor 4-jarigen blijft , in overleg met school, de mogelijkheid bestaan op woensdag thuis te 

blijven 

 

Maandag 25 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren 

 De busmaatschappijen zijn door ons op de hoogte gebracht. 

Van maandag 4 t/m vrijdag 15 mei zijn alle leerlingen vrij  

i.v.m. de Meivakantie 

 De busmaatschappijen zijn door ons op de hoogte gebracht. 
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- uitgangspunt is dat de Schilderspoort over een drietal jaren over zal gaan tot de invoering 

van het 5-gelijke dagen model. Uiteraard worden ouders te zijner tijd uitvoerig hierover 

geïnformeerd. 

- de uitslag van de enquête is in te zien bij Jolanda Derksen .  

  

Verkeersouder gezocht!! 

Al eerder is er, via de Oudervereniging, een oproep gedaan voor een Verkeersouder. Tot nu 

toe heeft niemand zich hiervoor gemeld, daarom opnieuw een oproep! 

Verkeersouders zijn onmisbaar op school: 

 Zij organiseren projecten om kinderen te leren veilig aan het verkeer te laten deelnemen. 

Denk aan het project Veilig op de Fiets of de Zichtbaarheidsactie. 

 Zij zetten acties op touw om andere ouders, leerkrachten en leerlingen bewust te maken 

van verkeersveiligheid, zoals Op voeten en fietsen naar school. 

 Zij kennen de loop- en fietsroutes die de meeste kinderen nemen en beoordelen deze 

door met een 'verkeersveilig oog' te kijken of kinderen veilig zelfstandig naar school 

kunnen komen. 

U maakt samen met andere verkeersouders, de school en de oudervereniging plannen voor 

een verkeersveilige schoolomgeving en voor goed verkeersonderwijs. Hoe u dat precies 

doet, vult u grotendeels zelf in. Misschien vindt u het leuk om te assisteren bij de praktische 

verkeerslessen. Misschien zet u uw onderhandeltalent in om verkeersonveilige situaties 

rondom de school te verbeteren. Wat uw talenten ook zijn, er is altijd een activiteit die 

aansluit op uw voorkeuren.    

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich aanmelden bij Rogier Bekkenutte (teamleider 

bovenbouw) r.bekkenutte@schilderspoort.nl 

 

 
GGD-informatie Teek, eikenprocessierups en zwemwaterkwaliteit 

Nu de dagen zonniger en warmer worden, kunnen we weer te maken krijgen met de 

seizoensgebonden gezondheidsrisico’s van de teek, de eikenprocessierups en 

zwemwaterkwaliteit. Daarom willen we u graag hierover informeren. 

Teken  

Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven in hoog gras en struikgewas en 

tussen bladeren. Teken lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de 

Lyme-bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een teek lang op de huid zit, 

bestaat de kans dat hij deze bacterie overbrengt. Het meest voorkomende signaal van de 

ziekte van Lyme is een rode of blauwachtige, ringvormige vlek op de plaats van de 

tekenbeet. Soms kunnen mensen besmet raken zonder dat ze een rode ring hebben gezien.  

Belangrijk is het voorkómen van tekenbeten en indien men toch gebeten is de teek zo snel 

mogelijk te verwijderen. Op de website van VGGM, www.vggm.nl/teken kunt u informatie 

vinden over teken en de ziekte van Lyme. Hier is een folder over teken en de ziekte van 

Lyme te downloaden en zijn links te vinden naar Tekenradar.nl en de gratis App over teken.  

 

 

 

http://vvn.nl/wat-we-doen/op-de-basisschool/op-voeten-en-fietsen-naar-school
mailto:r.bekkenutte@schilderspoort.nl
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De eikenprocessierups  

Half april zullen de eerste rupsen uit hun eitjes komen. De brandharen van de rups beginnen 

zich half mei te ontwikkelen en kunnen tot en met half september voor overlast zorgen. Na 

contact met de brandharen kunnen gezondheidsklachten ontstaan zoals enorme jeuk, een 

pijnlijke huid, ademhalingsproblemen en oogontsteking.  

Juist jonge kinderen vormen hierbij een kwetsbare groep, die nog niet toegankelijk is voor 

adviezen om contact met deze brandharen zoveel mogelijk te voorkomen.  

De publieksfolder is ook digitaal beschikbaar op de website 

www.vggm.nl/eikenprocessierups 

 

Zwemwaterkwaliteit  

Op officieel aangewezen zwemwaterlocaties houdt de provincie de waterkwaliteit en de 

fysieke veiligheid in de gaten. Dit zwemwater moet voldoen aan de wettelijke normen en 

wordt daarop gecontroleerd. Bij een te groot risico voor de gezondheid kan de provincie een 

negatief zwemadvies geven of waarschuwingsborden plaatsen. Actuele informatie over de 

kwaliteit van het zwemwater wordt gegeven op www.gelderland.nl/zwemwater. 

 

 

http://www.vggm.nl/eikenprocessierups
http://www.gelderland.nl/zwemwater
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.demeulenrakkers.nl/index.php/informatiekop/nieuws.html&ei=_mJDVZHXHMz1UrDig-gO&bvm=bv.92189499,d.d2s&psig=AFQjCNGmspaHH3Uu-GKb00lGPkKGBqX24Q&ust=1430565864640662

