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Beste ouder(s), verzorger(s),
Inmiddels is Sinterklaas al lang het land uit en staan de kerstbomen in de school. Daarmee is
er ook weer wat meer rust gekomen bij de kinderen. Het Sinterklaasfeest roept toch bij
menig kind de nodige spanning op. In deze periode staan voor de leerlingen van bovenbouw
2 de toetsafnames centraal. In verband met de aanmelding voor het voortgezet onderwijs,
die reeds voor 1 maart moet plaatsvinden, worden de toetsen in bovenbouw 2 wat eerder
afgenomen dan in de andere bouwen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik november - december










Op dinsdag 7 november vond het jaarlijkse Nationaal Schoolontbijt plaats. De kinderen
hebben die ochtend gezamenlijk in de groep gegeten. Het smaakte iedereen erg goed!
Dinsdag 21 november werd door Sinterklaas de hulp gevraagd van de ouders van
benedenbouw 1 en van de groepen van Bea / Ramona / Laura en Daisy / Edith. Het was
als vanouds een gezellige avond waarop de mooiste surprises gemaakt werden. In de
hal van benedenbouw 1 verscheen een prachtige pakjesmachine waar de mooiste
cadeautjes en surprises uitkwamen. Het was erg leuk dat er deze keer meer vaders
aanwezig waren!
Dinsdag 5 december werd onze school bezocht door Sinterklaas en zijn vier Pieten. Dit
maal kwam Sint aan op de aanhanger van een tractor. Het werd in alle groepen een
gezellige dag met vieringen; optredens; leuke surprises en cadeautjes.
Woensdag 6 december waren alle leerlingen vrij. Het team ging die dag aan de slag met
Schoolwide PBS. Op donderdag 7 december zijn de groepen uit bovenbouw 2 gestart
met de afname van de CITO-toetsen.
Op dinsdag 12 december werd door de Schilderspoort opnieuw gestaakt. Leerkrachten
gingen die dag gezamenlijk naar de film Wonder. De Schilderspoort was niet de enige
school in Nederland die aan deze staking mee deed; een groot aantal scholen sloot de
deuren of organiseerde alternatieve activiteiten. Tot nu toe ziet het er helaas nog niet
naar uit dat de staking effect heeft op de onderwijsbegroting.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Planning december - januari


Dinsdagmiddag 19 december komt een groep nieuwe leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s), kennismaken op de Schilderspoort. De leerlingen zullen na de
Kerstvakantie, op maandag 8 januari 2018, bij ons op school starten.



Donderdagavond 21 december vieren we samen op school Kerst doormiddel van een
gezamenlijke Kerstmaaltijd in elke groep. De kinderen worden tussen 17.45-18.00 uur
op het schoolplein verwacht waar zij door de leerkrachten zullen worden opgehaald. Aan
alle leerlingen wordt gevraagd iets thuis te maken of van huis mee te nemen voor de
gezamenlijke maaltijd. U ontvangt hierover een brief waarin u kunt lezen wat de
bedoeling is. De Kerstmaaltijd is afgelopen om 19.30 uur. Ouders kunnen hun kind
opwachten op het schoolplein.
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Vrijdag 22 december zijn de leerlingen om 14.00 uur uit en kunnen ze gaan genieten
van een heerlijke Kerstvakantie.
Van maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari 2018 a.s. zijn alle
leerlingen vrij i.v.m. de Kerstvakantie.
De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht.



Maandag 8 januari verwachten we iedereen weer op school. In de eerste week worden
niet alleen de nieuwe leerlingen ontvangen maar vindt ook een herhaling plaats van de
regels en gedragsverwachtingen zoals we die op school hanteren.



Maandag 8 januari vindt weer een luizencontrole plaats bij alle leerlingen.



Vanaf dinsdag 9 januari worden bij alle leerlingen uit de benedenbouw en bovenbouw 1
toetsen afgenomen in het kader van het leerlingvolgsysteem. De uitslagen van de
toetsen worden tijdens de Voortgangsgesprekken met de ouder(s)/verzorger(s)
besproken. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 5 februari.



Op maandag 15 januari start een nieuw thema in alle groepen. Ditmaal is het thema
‘Vroeger en nu’ waarbij uiteraard in elke bouw op een andere manier hieraan gewerkt
zal worden. Zo legt benedenbouw 1 het accent op Ridders en Kastelen; gaat
benedenbouw 2 het hebben over Piraten en staan in bovenbouw 1 de Grieken en
Romeinen centraal. Bovenbouw 2 tenslotte besteedt aandacht aan de Gouden Eeuw.



Donderdag 24 januari starten de Nationale Voorleesdagen zoals gebruikelijk met het
Voorleesontbijt voor de groepen van benedenbouw 1. U ontvangt hierover t.z.t. meer
informatie.

Studiedag PBS
Woensdag 6 december vond opnieuw een studiedag plaats om te zorgen dat het gehele
traject van PBS goed verloopt en alle interne afspraken rondom de zogenaamde
‘basisaanpak’ helder en eenduidig zijn.
Tevens werd er gesproken over de ondersteuning en begeleiding van leerlingen die meer
nodig hebben dan onze ‘basisaanpak’. Op welke wijze vindt deze extra aanpak plaats en wat
vraagt dit van de teamleden.
Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de analyse van Swiss.
Swis Suite is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op
school- klas- en leerlingenniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het Schoolwide
Positieve Behavior Support.
Swis Suite maakt het mogelijk om op een efficiënte, betrouwbare en vertrouwelijke manier
informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen. Via het programma is
direct te zien wat er op school gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn.
De bedoeling is dat we op basis van een goede analyse van de ingevoerde gegevens meer
inzicht krijgen in de incidenten die plaats vinden.
We analyseren onder andere de volgende zaken:
- wie zijn betrokken bij het probleemgedrag
- wat is het probleemgedrag
- wanneer komt het voor
- waar vindt het plaats
- waarom vindt het gedrag plaats
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Vanuit deze analyse hebben we tijdens de studiedag bekeken of er opvallende zaken naar
voren komen die aangepakt kunnen worden zodat we incidenten in de toekomst kunnen
voorkomen.
Al met al was het een intensieve maar zeker geslaagde middag!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rots en Water
Na de herfstvakantie zijn de leerlingen uit bovenbouw 1 gestart met de training Rots en
Water. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en
sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van
sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag.
Het programma biedt een afwisseling van spel- en zelfverdedigingsvormen, zelfreflectie en
het uitwisselen van ervaringen.
Kinderen leren opkomen voor zichzelf (rots) maar meestal is het beter verbinding te maken
met de ander (water).
Het Rots en Waterprogramma is effectief
omdat het zich op een positieve manier richt:
• op en ondersteuning biedt in de sociaalemotionele ontwikkeling van elk kind
• op het creëren van een veilig groepsproces
dat preventief werkt en pestgedrag voorkomt
• op degene(n) die pestgedrag vertoont
• op het slachtoffer van pestgedrag
• op het mobiliseren van de vaak passief
toekijkende omstanders
De lessen worden gegeven door Martijntje Hillebrink en Majanka de Leeuw, vakleraren
gymnastiek, die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Martijntje en Majanka geven de
lessen in samenwerking met de groepsleraren. Dat wat binnen de lessen aan de orde is
geweest kan in de periode tussen twee lessen in door de leraar herhaald worden.
1,2,3, Zing!
U heeft uw kind vast al enthousiast horen vertellen over de nieuwe muziekmethode 1,2,3
Zing! die sinds dit schooljaar gebruikt wordt. In elke klas zijn regelmatig liedjes te horen en
ook thuis kunnen de kinderen inloggen op www.123zing.nl/kids en muzikaal aan de slag
gaan. Elk kind heeft hierover een brief meegekregen.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad mag zich verheugen in een nieuw MR-lid! Zij verwelkomen Erik
Strick, de vader van Yannieck uit benedenbouw 2.
Met de komst van Erik is de MR weer voltallig.

Nieuwsbrief

SBO de Schilderspoort

December 2017

Kinderpostzegelactie
Ook dit jaar hebben leerlingen uit bovenbouw 2 weer kinderpostzegels verkocht, en hoe! Ze
hebben het prachtige bedrag van €7444,14 bij elkaar gebracht. Met de opbrengst worden
kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat dan om het tegengaan van
kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang wonen.
De kinderen zetten zich in voor een goed thuis voor alle kinderen.

Jantje Beton
Naast de Kinderpostzegelactie in bovenbouw 2 werden door de leerlingen van bovenbouw 1
loten verkocht van Jantje Beton. 50% van de opbrengst van deze loterij is bedoeld voor het
optimaliseren van speelgelegenheid voor kinderen in Nederland. Jantje Beton is het enige
goede doel in Nederland dat bezig is met het verbeteren van de speelomgeving van alle
kinderen. Kinderen uit achterstandswijken of kinderen die in andere kwetsbare situaties
verkeren hebben dit extra steuntje in de rug nodig. De andere 50% van de opbrengst gaat
naar onze eigen school. Momenteel is nog niet bekend hoe hoog de uiteindelijke opbrengst
is geworden. We houden u uiteraard op de hoogte.
U kunt overigens op de website www.jantjebeton.nl nakijken of uw lot tot de winnende loten
behoort. Het lotnummer staat vermeld op de bankafschrijving.

Het team van de Schilderspoort
wenst iedereen fijne kerstdagen
en een goed en gezond 2018!
Tot maandag 8 januari!
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