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         NIEUWSBRIEF 

December 2014 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
Op de valreep nog een korte nieuwsbrief voordat de vakantie begint.  
In januari 2015 ontvang u weer een uitgebreide versie. 
We wensen alle kinderen en hun ouders hele fijne feestdagen toe en 
een goed en gezond 2015! 
 

Terugblik november 

 Op donderdag 13 november brachten de leerlingen van benedenbouw 1 een bezoek 
aan Kasteel Huis Bergh. De kinderen waren prachtig verkleed als ridders en jonkvrouwen 
en hebben een heerlijke ochtend gehad. Op de website kunt u enkele foto’s zien. 

 De groepen van Marjolein/Iris, Laurie/Renske, Brechtje/Christel en alle groepen van 
bovenbouw 1 en 2 gingen op dinsdag 2 december naar de voorstelling ‘Feest’ van 
dansgezelschap Introdans. Deze voorstelling vond plaats in de Schouwburg in Arnhem. 
Het vervoer was uitstekend geregeld; met vier bussen werden we naar Arnhem gebracht 
en voor de deur van de schouwburg afgezet. De kinderen kregen, voordat we naar 
binnen gingen, allemaal een koek en wat te drinken. Voor sommige leerlingen was dit 
hun eerste bezoek aan een schouwburg en voor velen ook het eerste bezoek aan een 
dansvoorstelling. De kinderen hebben zich allemaal geweldig gedragen! De voorstelling 
was mooi en wat zijn die dansers lenig! Na afloop konden er allerlei vragen aan de 
dansers gesteld worden. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde ochtend! 

 Op vrijdag 5 december kwam Sinterklaas met wel vier Pieten aan op school. Zijn 
luchtballon landde helaas niet op het schoolplein maar in een weiland buiten Zevenaar. 
Gelukkig was de politie in de gelegenheid om Sint en zijn Pieten snel naar school te 
brengen. Daar genoot iedereen van een gezellige dag en leuke surprises en cadeautjes. 

 Dinsdag 16 december hebben 11 nieuwe leerlingen en hun ouders kennisgemaakt 
met de Schilderspoort. 

 Op woensdag 17 december vond onze 2-jaarlijkse Kerstmarkt plaats. De opbrengst 
van deze kerstmarkt gaat, zoals u reeds in een eerdere brief heeft kunnen lezen, naar de 
Voedselbank. De kinderen zijn druk in de weer geweest met het maken van allerlei 
Kerstartikelen die tijdens deze avond verkocht werden. Tevens werd er een grote 
hoeveelheid voedsel ingezameld voor de Voedselbank. De exacte financiële opbrengst 
zal in de nieuwsbrief van januari worden bekend gemaakt en overhandigd aan 
medewerkers van de Voedselbank. 
 

 

Planning december en januari 

 Vrijdag 19 december wordt op een eenvoudige wijze aandacht besteed aan het 
Kerstfeest. Die middag zijn de leerlingen om 14.00 uur vrij! De busmaatschappijen zijn 
hiervan op de hoogte. 

Vanaf vrijdagmiddag 19 december 14.00 uur tot en met zondag 4 januari 2015 zijn 

alle leerlingen vrij i.v.m. de Kerstvakantie. 

De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
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 Op maandag 5 januari verwachten we alle kinderen weer op school terug. Die dag 
staat er overigens ook een luizencontrole gepland. 

 Op maandag 5 januari starten elf nieuwe leerlingen bij ons op school. We wensen 
deze kinderen en hun ouders een fijne tijd toe op de Schilderspoort! 

 Op dinsdag 6 januari wordt er weer een start gemaakt met de afname van Cito-
toetsen in het kader van het Leerlingvolgsysteem. De toetsgegevens worden tijdens de 
Voortgangsgesprekken, die zullen plaatsvinden in de week van 2 februari, met ouders 
worden besproken. 

 Op woensdag 14 januari vindt de eerste bijeenkomst plaats van het Ouderpanel. Er 
hebben zich inmiddels vijf enthousiaste ouders aangemeld die tijdens deze avond met 
Jolanda Derksen en Dorine Vaes in gesprek zullen gaan. In de nieuwsbrief van februari 
kunt u een kort verslag lezen van deze bijeenkomst. 

 Op dinsdag 20 januari vindt er een Informatieavond plaats voor alle ouders met als 
onderwerp ‘Andere Schooltijden’. Deze avond wordt verzorgd door dhr. Ronald  
de Bie van Pentarho in samenwerking met de Schilderspoort. U kunt hier verder in deze 
Nieuwsbrief meer over lezen. 

 Op maandag 26 januari zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag voor het 
team. Het team gaat zich tijdens deze dag buigen over het Rekenonderwijs en specifiek 
over de groepsplannen rekenen. Tijdens het middagprogramma komt het onderwerp 
SWPBS aan de orde, oftewel Schoolwide Positive Behaviour Support: een schoolbrede 
preventieve aanpak van gedrag. Deze aanpak heeft als doel om schoolbreed en vanuit 
gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in 
staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Deze middag is de 
eerste bijeenkomst in een reeks, met als doel ons als team goed voor te bereiden op de 
invoering van SWPBS. Ook ouders worden bij deze schoolbrede aanpak betrokken. U 
zult er de komende periode dan ook regelmatig via de nieuwsbrief informatie over krijgen 
en in schooljaar 2015-2016 zal er een Ouderavond georganiseerd worden. 

 

 

Naar andere schooltijden 
 

Op dit moment onderzoekt de school mogelijkheden om andere 
schooltijden in te voeren. Hiervoor is een werkgroep in het leven 
geroepen die, onder leiding van dhr. Ronald de Bie van Pentarho, aan de 
slag gaat. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Jolanda Derksen 
(directeur), Sandy Hartjes (groepsleraar), Dorine Vaes (teamleider 
benedenbouw) en Emiel Cellamare (namens de ouders, lid van de MR).  

Informatieverstrekking aan ouders is bij een onderzoek naar andere schooltijden van groot 
belang. Op dinsdag 20 januari 2015 zal er daarom een Ouderavond plaatsvinden met als 
thema “Andere schooltijden”. Deze avond wordt verzorgd door dhr. Ronald de Bie in 
samenwerking met de Schilderspoort. Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over de 
volgende zaken: welke doelen wil de school bereiken door een eventuele invoering van 
andere schooltijden, welke modellen bestaan er en hoe zien die er uit en wat zijn de 
consequenties van een eventuele wijziging van schooltijden. Aansluitend aan deze 
Ouderavond zal, middels een ouderenquête, om de mening van alle ouders gevraagd 
worden. We zullen u uiteraard op de hoogte houden van de uitslag van deze enquête en de 
eventuele vervolgstappen. 

Op maandag 26 januari 2015 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het 

team. 

De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
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