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    NIEUWSBRIEF 
 

December 2016 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

We zijn alweer in de laatste maand van 2016 aangeland. Een maand die op de 

Schilderspoort bol staat van allerlei feestelijkheden zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest. Dit 

schooljaar wordt er op woensdag 21 december een Kerstmarkt gehouden waarvan de 

opbrengst volledig ten goede zal komen aan ons nieuwe schoolplein. Aansluitend aan al 

deze activiteiten, die plaatsvinden naast het normale lesprogramma, kan iedereen gaan 

genieten van een welverdiende Kerstvakantie. 

 

Terugblik november - december 

 Op woensdag 6 november vonden de voorrondes plaats voor de Nationale 
Voorleeswedstrijd. De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende 
leesbevorderingscampagne voor leerlingen uit bovenbouw 2. Winnaar van deze wedstrijd 
is Shelly Tarantijn. Zij mag in het voorjaar mee gaan doen aan de volgende ronde in de 
gemeente Zevenaar. 

 Het Burgemeestersontbijt en het Nationaal schoolontbijt waren een groot succes. 
Alle leerlingen ontbeten samen in hun klas, er heerste overal een gezellige sfeer. Uit elke 
bovenbouwgroep mocht één leerling mee naar het Gemeentehuis in Zevenaar om daar 
te ontbijten met burgemeester Jeroen Staatsen. Het ontbijt vond plaats in de Raadzaal 
van het Gemeentehuis. Aan het einde van het ontbijt reikte de burgemeester een cheque 
uit van €150,- waarvan de helft bestemd was voor Jantje Beton en de helft voor ons 
eigen schoolplein! 

 Het Leerlingenpanel kwam voor de eerste maal dit schooljaar bij elkaar. Leerlingen uit 
verschillende groepen van de bovenbouw gingen in gesprek met Jolanda Derksen en 
Dorine Vaes. U kunt hier verder in deze nieuwsbrief meer over lezen. 

 Net als op het schoolplein is ook in de school een nieuwe draak verschenen! Dankzij het 
museum voor moderne kunst Moma in Arnhem; de inspanningen van juf Ramona en de 
rest van het team van de Schilderspoort én niet te vergeten dankzij Eric Heijting eigenaar 
van Bordbusters uit Huissen, zijn we in het bezit van een prachtige houten draak! Deze 
draak is te bewonderen in de hal bij het speellokaal.  

 De Jumbo-actie waarbij punten gespaard konden worden voor de school heeft het 
mooie bedrag van €557,59 opgebracht! Inmiddels hebben we voor dit bedrag allerlei 
spelmaterialen besteld voor op het plein. 

 De opbrengst van de loten die verkocht werden voor Jantje Beton wordt pas eind 
december bekend. De helft van de opbrengst is bestemd voor goede doelen van Jantje 
Beton en de helft is bestemd voor ons schoolplein. 

 Het thema Vervoer was in de verschillende bouwen een succes. Naast de lessen in de 
groep vonden er bijzondere activiteiten plaats zoals het bekijken van een brandweerauto, 
politiewagen en ambulance voor de leerlingen van benedenbouw 2. De leerlingen uit 
bovenbouw 1 brachten met de trein, een belevenis op zich, een bezoek aan het 
Vervoersmuseum in Doetinchem. De excursie werd gefinancierd door de 
Oudervereniging. De kinderen en groepsleraren waren erg enthousiast! 
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 Ook Sinterklaas sloot op maandag 5 december bij 
het thema Vervoer aan. Hij kwam, samen met vier 
Pieten, op een duo-fiets naar de Schilderspoort. 
De kinderen hebben een gezellige dag gehad met 
vieringen, optredens voor Sint en zijn Pieten, 
prachtige surprises en een bezoek van Sint bij de 
jongste groepen.  

 
 
 

 

Planning december 2016 en januari 2017 

 Dinsdag 20 december is de kennismaking van nieuwe leerlingen die na de 

Kerstvakantie op de Schilderspoort zullen starten. We wensen alle nieuwe leerlingen én 

hun ouder(s), verzorger(s) een fijne tijd toe op onze school! 

 Woensdag 21 december vindt, van 18.00-19.30 uur, een grote Kerstmarkt plaats. 

Tijdens deze Kerstmarkt kunt u allerlei spullen kopen die door de kinderen gemaakt zijn, 

er is een rommelmarkt, er zijn spelletjes, iets te eten of drinken en nog veel meer. De 

volledige opbrengst van de Kerstmarkt wordt besteed aan ons nieuwe schoolplein. 

 Vrijdag 23 december wordt op een eenvoudige wijze aandacht besteed aan het 

Kerstfeest.  

 

 Op maandag 9 januari verwachten we alle kinderen weer op school terug. Die dag 

staat er overigens ook een luizencontrole gepland. 

 Op maandag 9 januari starten enkele nieuwe leerlingen bij ons op school.  

 Op dinsdag 10 januari wordt er weer een start gemaakt met de afname van Cito-

toetsen in het kader van het Leerlingvolgsysteem. 

 

 
 

 

 

Vrijdag 23 december zijn de leerlingen om 14.00 uur vrij. 

Aansluitend kan iedereen van 24 december tot en met 8 januari 2017 gaan genieten 

van een welverdiende Kerstvakantie.  

We verwachten iedereen op maandag 9 januari weer op school.  

De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte. 

Vrijdag 27 januari en maandag 30 januari zijn de leerlingen vrij in verband met 

studie- en werkdagen voor het team. 

De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte. 
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Schoolplein SBO de Schilderspoort 
Inmiddels is het schoolplein weer een stukje mooier geworden!  
De medewerkers van het Groenkompas hebben samen met 
André van Veghel, zandsculptuurkunstenaar van atelier 
Vandré, een prachtige draak gemaakt! Over twee weken is de 
draak helemaal gereed en kunnen de kinderen erop spelen. 
De volgende stappen zullen in het voorjaar gezet worden.  

Dan breekt ook de tijd aan voor het opzetten van een schooltuin. Inmiddels heeft de 
werkgroep schooltuin samen met de dienst voor Natuur- en Milieueducatie al mooie ideeën 
hiervoor bedacht. 
 

Oudervereniging 

De Oudervereniging is de afgelopen periode weer zeer actief geweest!  

Bij de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest was de Oudervereniging vertegenwoordigd. 

Door hun inspanningen zijn er sponsoren gevonden voor het strooigoed voor 5 december. 

Tevens hebben zij twee strooipieten ‘geleverd’ die op vrijdag 2 december op school kwamen. 

Ook tijdens het Sinterklaasfeest op maandag 5 december waren leden van de 

Oudervereniging actief. 

Inmiddels is de Oudervereniging ook betrokken bij de voorbereidingen van de Kerstmarkt. 

 

U zult begrijpen dat een Oudervereniging meerdere leden nodig heeft die de verschillende 

taken op zich nemen zoals voorzitterschap, penningmeesterschap of uitvoerend lid.  

We zijn nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden die enkele malen per 

jaar hun steentje willen bijdragen! Hoe groter de groep ouder(s), verzorger(s) hoe meer en 

beter we de taken kunnen verdelen! 

Mocht u belangstelling hebben wendt u zich dan tot de groepsleraar van uw kind. U kunt ook 

informatie inwinnen via oudervereniging@schilderspoort.nl of even binnenlopen bij Dorine 

Vaes, teamleider. 

 

Bibliotheek 

In de vorige nieuwsbrief heeft u reeds een oproep kunnen lezen voor enthousiaste ouder(s), 

verzorger(s) die hun steentje willen bijdragen aan het onderhouden en up-to-date houden 

van onze bibliotheek. Tot nu toe hebben zich jammer genoeg geen ouders gemeld. 

Elke dinsdag en woensdag is de bibliotheek bemand, dus wilt u van tevoren even een indruk 

krijgen van de werkzaamheden, loop dan gerust even binnen. Mocht u belangstelling hebben 

en zich daadwerkelijk willen inzetten voor de bibliotheek dan kunt u zich aanmelden bij de 

groepsleraar van uw kind, hij/zij zal u dan verder verwijzen. 

 

Aankleding gebouw 

Ook voor de aankleding van ons schoolgebouw kunnen nog wel wat helpende handen 

gebruikt worden. Mocht u uw creativiteit hiervoor willen inzetten dan kunt u zich melden bij 

de groepsleraar van uw kind. 

 

Schoolwide PBS 

Inmiddels hebben we flinke stappen gezet op het gebied van PBS. Alle gedragsregels zijn 

met de kinderen geoefend en worden, aan de hand van een kalender, regelmatig herhaald. 

De kinderen kennen de gedragsregels goed en er worden volop muntjes uitgedeeld in de 

school. Gekoppeld aan een aantal verdiende muntjes vieren de kinderen hun succes door 

bijvoorbeeld extra buiten te spelen of samen thee te drinken. 
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Poortje heeft een grote rol gekregen binnen de groepen. De knuffel wordt ingezet als 

reminder voor bepaalde regels en afspraken.  

Tevens verschijnt Poortje ‘in levende lijve’ bij bijzondere gebeurtenissen op school zoals 

bijvoorbeeld de opening van het schoolplein. 

Niet alleen de kinderen zijn volop bezig met PBS, ook het team maakt duidelijke stappen. 

Tijdens de studiemiddag die op woensdag 30 november plaatsvond, werden ook de 

successen van het team gevierd.  Daarnaast werd er uiteraard weer nagedacht over het 

inzetten van de volgende stappen, namelijk de regel ‘stop-loop-praat’. Een manier van 

omgaan met negatief gedrag waardoor het negatieve gedrag niet meer ‘beloond’ wordt en 

daardoor langzaam verdwijnt. De focus blijft zoals altijd liggen op het positieve gedrag!  

We zullen hier vanaf januari 2017 volop mee aan de slag gaan. 

Tijdens de studiemiddag nam het team afscheid van Hetty Winkels die ons tot nu toe heeft 

begeleid in dit traject. Haar taak zal overgenomen worden door Sandra Koot. 
 

 

Rekenen 

Vorig schooljaar zijn we gestart met de nieuwe rekenmethode WizWijs.  

WizWijs laat kinderen veel meer DOEN in de rekenles, 

het handelend rekenen is uitgangspunt. Leerlingen 

werken met alledaagse, herkenbare rekenvoorbeelden 

uit de wereld om hen heen. Dat motiveert kinderen om 

met rekenen bezig te zijn en ze beleven er meer plezier 

aan. Daarnaast biedt WizWijs veel ondersteuning in de 

vorm van foto's en plaatjes en besteedt de methode 

extra aandacht aan taal die nodig is om te leren 

rekenen. WizWijs is volledig gebaseerd op de nieuwe 

doelen en doorlopende leerlijnen, zoals die voor het hedendaagse rekenonderwijs gelden.  

Om de methode op een manier te gebruiken die zoveel mogelijk aansluit bij de 

onderwijsbehoeften van de kinderen is een goede voorbereiding van cruciaal belang. 

Leerkrachten bereiden dan ook samen lessen voor en maken daarbij een bewuste keuze uit 

de hoeveelheid stof. Zij leren de kinderen rekenen vanuit een realistische situatie naar een 

abstracte, formele som. Om gezamenlijk te komen tot een verdere optimalisering van het 

rekenonderwijs hebben rekenobservaties, en aansluitend nagesprekken, plaatsgevonden.  

Zo ziet u dat niet alleen leerlingen maar ook het team van de Schilderspoort blijft leren! 
 

 

 

Het team van de Schilderspoort  

wenst u alvast prettige feestdagen  

en een goed en gezond 2017! 
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