NIEUWSBRIEF
December 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
De laatste maand van 2018 is alweer aangebroken. Een maand die naast het normale
lesprogramma vol staat met activiteiten in het teken van het Sinterklaas- en Kerstfeest. Dit
schooljaar wordt er op donderdag 20 december een Kerstmarkt gehouden waarvan de
opbrengst deels ten goede zal komen aan de voedsel- en kledingbank en deels aan nieuwe
bomen voor ons schoolplein. Vrijdagmiddag 21 december zal om 14:15 uur de kerstvakantie
starten.

Terugblik oktober - november











Na de herfstvakantie stond in iedere bouw het thema ‘Vroeger en nu’ centraal. Naast
theoretische lessen, werd er ook praktisch gewerkt en zijn een aantal groepen op
excursie geweest. Zo zijn er groepen van de bovenbouw naar kasteel Doornenburg
geweest en zijn er groepen uit de benedenbouw naar het Openluchtmuseum geweest.
Beide excursies zijn zeer positief ervaren.
Het Nationaal schoolontbijt was weer een succes. Kinderen hebben heerlijk gegeten en
zelfs dingen geproefd/gegeten waarvan ze vooraf dachten het niet lekker te vinden.
De oudervereniging heeft diverse keren geholpen bij de organisatie en uitvoering van
activiteiten. Zo hebben zij de verjaardag van Poortje mogelijk gemaakt door Poortje
langs te laten komen en hem te laten trakteren. Rond de viering van het feest van
Sinterklaas hebben ze veel gedaan en nu zijn zij actief met de Kerstactiviteiten,
waaronder de Kerstmarkt.
Op 13 november hebben we het eerste schoolfruit mogen ontvangen. Iedere week wordt
het schoolfruit/groente aan de kinderen uitgedeeld op woensdag, donderdag en vrijdag.
In de vorige Nieuwsbrief stond vermeld dat het dinsdag, woensdag en donderdag zou
zijn, maar dat was niet haalbaar i.v.m. de late levering op dinsdag. Het schoolfruit zal
dus iedere week op woensdag, donderdag en vrijdag gegeven worden. Er is al van alles
gegeten / geproefd, zoals appels, peren, wortelen, paprika’s, meloenen.
In november vonden de voorrondes plaats voor de Nationale Voorleeswedstrijd. De
Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor
leerlingen uit bovenbouw 2. Samira Slots, uit de groep van Berdine, is de nieuwe
voorleeskampioen van de Schilderspoort. Samira mag in het voorjaar mee gaan doen
aan de volgende ronde in de gemeente Zevenaar.
Sinterklaas heeft op 5 december de weg naar onze school weer kunnen vinden met zijn
Pieten. Dit jaar kwamen ze aan in een rode Mini Cabrio. We hebben met z’n allen
gezongen, Sint en de Pieten hebben veel groepen een bezoekje gebracht en in de
groepen werden de surprises bewonderd, gedichten voorgelezen en cadeautjes
uitgepakt. Het was een geslaagd feest.

Kerstmarkt
Donderdag 20 december vindt, van 18.30-20.00 uur, de 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 opbrengst van
de Kerstmarkt gaat deze keer voor een deel naar de Voedsel- en kledingbank en een deel
wordt besteed aan de aanschaf van nieuwe bomen voor het schoolplein. Steeds meer
gezinnen zijn aangewezen op de Voedsel- en/of kledingbank. We vinden het belangrijk dat
er bij leerlingen bewustwording plaatsvindt van dergelijke situaties en dat zij leren iets voor
een ander over te hebben. We hopen dan ook op een mooie opbrengst!
De kastanjebomen op het plein zijn ziek en moeten helaas verwijderd worden. Omdat we het
plein graag groen willen houden zullen er nieuwe bomen geplant worden. Dit brengt een fors
kostenplaatje met zich mee. We hopen dan ook dat de opbrengst van de Kerstmarkt de
herplant van bomen financieel mogelijk maakt.
Wilt u, gezien de verkeersdrukte rond school, op de avond van de Kerstmarkt extra
voorzichtig rijden en uw auto in de betreffende vakken parkeren of een plekje zoeken elders
in de wijk. We hopen veel leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) te ontmoeten op deze avond!
Computer / internet
Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Spelenderwijs begrijpen ze de
wereld om zich heen steeds beter en oefenen ze om er in mee te kunnen doen. Computers,
internet en computerspelletjes kunnen andere spelvormen niet vervangen. Ze moeten dan
ook niet in plaats van, maar naast ander spel plaatsvinden.
Verreweg het grootste deel van de kinderen speelt graag met een computer. Vooral voor
jongens is het een geliefde bezigheid.
Regelmatig horen de leerkrachten kinderen praten over de spellen die ze spelen. Daarbij
komen ook spellen voorbij die niet passend zijn bij de leeftijd van het kind. Kinderen zijn,
zeker op jonge leeftijd, niet goed in staat een spel van echt te kunnen onderscheiden,
waardoor een spel dat niet passend is bij hun leeftijd voor problemen kan zorgen.
Voor kinderen kan internet erg aantrekkelijk zijn. Er zijn veel speciale kindersites te vinden.
Daarop kunnen ze passende spelletjes doen, met andere kinderen communiceren,
onderwerpen zoeken voor spreekbeurten of werkstukken of informatie zoeken over favoriete
artiesten, enzovoorts.
Meer informatie over computergebruik van kinderen, waaronder de effecten voor de
gezondheid zijn verkrijgbaar bij het Centrum Jeugd & Gezin.
Stichting Leergeld
In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om
financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel
normaal zijn, zoals sporten, muziekles etc. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Via 103 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 266 (van de in totaal 380)
Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank,
waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Voor informatie over wat Stichting Leergeld eventueel voor uw kind kan betekenen,
verwijzen wij u graag naar de site van Stichting Leergeld. Www.leergelddeliemers.nl

Planning december - januari






Op woensdag 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 7 januari 2018 bij ons op school starten.
Op donderdag 20 december vindt, van 18.30-20:00 uur, de 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 en drinken en nog veel meer.
Op vrijdag 21 december wordt op een eenvoudige wijze aandacht besteed aan het
Kerstfeest in de klassen.

Van maandag 24 december tot en met vrijdag 4 januari zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. de Kerstvakantie.
De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht.










Op maandag 7 januari verwachten we alle kinderen weer op school terug. Die dag staat
er overigens ook een luizencontrole gepland.
Op maandag 7 januari starten enkele nieuwe leerlingen bij ons op school. We wensen
deze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een fijne tijd op de Schilderspoort toe!
Op maandag 7 januari beginnen we het jaar met een Respectweek.
Op dinsdag 8 januari wordt er weer een start gemaakt met de afname van Citotoetsen in het kader van het Leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden afgenomen bij
alle leerlingen behalve bij de schoolverlaters. Zij hebben de afgelopen weken al diverse
toetsen gemaakt.
Op maandag 14 januari start het schoolthema ‘Vervoer en verkeer’
Op maandag 21 november vergadert de Medezeggenschapsraad van 19:30-21:30
uur.
Op woensdag 23 januari vindt het Voorleesontbijt plaats voor benedenbouw 1 en
starten de Nationale voorleesdagen (t/m 2 februari)

Het team van de Schilderspoort wenst u alvast fijne feestdagen en veel goeds voor
2019!

