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Januari-februari 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Naast veel informatie over het reilen en zeilen op de Schilderspoort vindt u in deze
nieuwsbrief een afscheidswoordje van Jolanda Derksen. Zoals u weet gaat Jolanda de
Schilderspoort verlaten. Op vrijdag 23 februari zullen leerlingen, ouders, collega’s en
genodigden afscheid van haar nemen. We wensen Jolanda een geweldige tijd toe op het
Prakticon in Doetinchem!

Terugblik december en januari





Dinsdag 10 december kwam een groep nieuwe leerlingen met hun ouder(s)/verzorger(s)
kennismaken op de Schilderspoort. Inmiddels zijn in totaal weer 12 leerlingen gestart in
verschillende groepen. We wensen iedereen een fijne tijd op de Schilderspoort!
Donderdagavond 21 december was een zeer sfeervolle avond. De kinderen zagen er
prachtig uit en hadden thuis hun best gedaan iets heerlijks te maken voor het Kerstdiner.
Maandag 8 januari heeft weer de eerste luizencontrole plaatsgevonden. Helaas werden
bij enkele leerlingen luizen geconstateerd. De ouders van de betreffende leerlingen en
groep zijn hiervan op de hoogte gesteld. We wijzen u op het belang van regelmatig
controleren en kammen.

Planning januari-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.



Woensdag 24 januari starten de Nationale Voorleesdagen zoals gebruikelijk met het
Voorleesontbijt voor de groepen van benedenbouw 1. U kunt hier verderop in deze
nieuwsbrief meer over lezen.
Vrijdag 2 februari en maandag 5 februari zijn de leerlingen vrij in verband met
studie- en werkdagen voor het gehele team.
De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte.





Dinsdag 6 tot en met donderdag 8 februari vinden de Voortgangsgesprekken plaats
voor alle leerlingen uit benedenbouw 1 en 2, bovenbouw 1 en de niet-schoolverlaters van
bovenbouw 2. U ontvangt via DigiDuif een uitnodiging voor deze gesprekken waarbij u
zelf een keuze kunt maken uit de door de leerkracht aangegeven dagen en tijdstippen.
In week 6, de week van 19 februari, vinden de Eindadviesgesprekken plaats met de
schoolverlaters en hun ouder(s)/verzorger(s). U ontvangt hiervoor via DigiDuif een
uitnodiging.
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Maandag 12 tot en met vrijdag 19 februari zijn de leerlingen vrij in verband met de
Voorjaarsvakantie.
De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte.

Toetsafnames en ontwikkelingsperspectief
Inmiddels wordt er binnen de groepen en in de diverse nevenruimtes op school volop
getoetst. Leerlingen zetten hun beste beentje voor om te laten zien wat ze al geleerd
hebben. De toetsen worden door de leraren geanalyseerd en worden, samen met de
methode gebonden toetsen en de observaties in de groep, gebruikt voor de nieuwe
groepsplannen voor de tweede helft van het schooljaar. Tijdens de voortgangsgesprekken,
die in week 6 zullen plaatsvinden, vertelt de groepsleraar u over de vorderingen en de toetsuitslagen. Tevens zullen de toetsuitslagen weergegeven worden in de zogenaamde OPPtrap. U kunt hierin zien hoe de ontwikkelingslijn op de verschillende vakgebieden verloopt en
hoe deze zich verhoudt tot het gestelde ontwikkelingsperspectief.
Wanneer een leerling een didactische leeftijd heeft van 20 maanden (in vergelijking met het
basisonderwijs groep 3 en 4 heeft gevolgd) dan wordt op basis van een groot aantal
gegevens het ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. Dit zogenaamde OPP geeft aan
wat de verwachtte uitstroom van de leerling is in het voortgezet onderwijs.
Jaarlijks wordt bekeken of de leerling zich conform het gestelde OPP ontwikkelt en
voortdurend vindt afstemming van het aanbod plaats.
Voor de schoolverlaters worden diverse toetsgegevens, observaties en de OPP-trap gebruikt
voor het formulieren van een advies voor het Voortgezet Onderwijs. Tijdens de
adviesgesprekken, die in week 8 plaatsvinden, wordt dit advies met de leerlingen en de
ouder(s)/verzorger(s) besproken. Vervolgens kunnen de ouder(s)/verzorger(s) hun kind
aanmelden bij de passende school voor Voortgezet Onderwijs. Deze aanmelding dient vóór
1 maart plaats te vinden.
Het Nationale Voorleesontbijt en de Nationale Voorleesdagen
Het Nationale Voorleesontbijt 2018 vond plaats op woensdag 24 januari 2018. Die dag lazen
weer talloze bekende én onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters om zo het
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te stimuleren. Met deze honderden
Voorleesontbijten op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bibliotheken en scholen in het
gehele land ging de 15de editie van De Nationale Voorleesdagen van start.
Ook de groepen van benedenbouw 1 deden aan dit Voorleesontbijt mee.

Nieuwsbrief

SBO de Schilderspoort

Januari-februari 2018

Ssst! De tijger slaapt, geschreven en geïllustreerd door Britta Teckentrup, is verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2018. Naast dit boek hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen
negen andere prentenboeken gekozen uit het aanbod van 2017, die de Prentenboek TopTien
compleet maken. Tijdens De Nationale Voorleesdagen staan deze tien prentenboeken centraal.
• Alberts boom – Jenni Desmond
• Antonia – Anke de Vries & Piet Grobler
• De kusjes - krokodil – Jozua Douglas & Loes Riphagen
• Gewoon zoals je bent – Jonny Lambert
• Ik ben bij de dinosaurussen geweest – Edward van de Vendel & Floor de Goede
• Mmm… een taart! – Susanne Strasster
• Mijn potje – Anita Bijsterbosch
• Nog even mijn haartjes wassen – Jörg Mühle
• Slaap maar fijn, bouwterrein – Sherri Duskey Rinker & Tom Lichtenfeld
• Ssst! De tijger slaapt – Britta Teckentrup

Jumbo-actie
Via de spaarpunten van de Jumbo-actie is een prachtig bedrag binnengehaald, te weten
€ 596,95. Voor dit bedrag mogen we via de Jumbo een keuze maken uit een aanbod van
diverse materialen voor de kinderen. Bedankt voor jullie inzet!

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. De andere 50% van de
opbrengst gaat naar onze eigen school. Inmiddels weten we dat de leerlingen voor € 1152,aan loten hebben verkocht. Dit betekent dat € 576,- beschikbaar is voor de aanschaf van
spelmateriaal op de Schilderspoort. Super gedaan!

Parkeren voor de school
Steeds meer kinderen worden door ouder(s), verzorger(s) met
de auto naar school gebracht en weer opgehaald. Helaas zijn
er voor de school onvoldoende parkeerplaatsen. Dit kan
betekenen dat u als ouder uw auto wat verder weg moet
parkeren en een stukje moet lopen. U kunt uw eigen kind dan
veilig begeleiden naar het schoolplein.
In verband met de veiligheid van de kinderen wijzen we er
nogmaals dringend op dat de parkeerstrook grenzend aan het
schoolplein alleen bedoeld is voor de bussen. Hier mogen géén
auto’s geparkeerd worden!
Verder verzoeken we ouder(s)/verzorger(s) rond de school rustig te rijden en rekening te
houden met overstekende kinderen!
Probeert u ook rekening te houden met de rijrichting, dit draagt bij aan een veiliger omgeving
voor de kinderen en voor u.
Overigens zullen we met de Gemeente Zevenaar in overleg gaan over de mogelijkheid een
verplichte rijrichting in te stellen. We houden u op de hoogte!
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Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die het bestuur u onlangs
stuurde, ga ik de Schilderspoort verlaten. Ik ga een nieuwe
uitdaging aan.
Per 1 maart word ik directeur van Prakticon, de praktijkschool in
Doetinchem. Tijdens de kennismaking daar kwam ik enkele oudleerlingen tegen.
Ik heb 15 jaar op de Schilderspoort gewerkt, waarvan de laatste 8 jaar als directeur.
Dat heb ik met veel plezier gedaan.
We hebben als team op onderwijskundig gebied veel ontwikkeld; PBS (positive behavior
support) is in gang gezet, we werken veel met thema’s, het rekenonderwijs is verbeterd,
kinderen hebben meer plezier in het rekenen gekregen. En afgelopen schooljaar is er een
prachtig plein gerealiseerd, mede dankzij de ideeën van kinderen en ouders.
Dit was allemaal niet gelukt, als we niet het vertrouwen van u als ouders en verzorgers
hadden gekregen. Ontwikkelingen komen alleen tot stand als er samengewerkt wordt.
Ik wil u bij deze dan ook hartelijk danken voor het vertrouwen dat u steeds in het team van
de Schilderspoort heeft gehad. De ontwikkelingen gaan natuurlijk gewoon door, ik ben er
alleen niet meer bij.
23 februari is mijn laatste dag op de Schilderspoort, ik neem afscheid van deze prachtige
school en deze geweldige kinderen. Dank dat ik een stukje heb mogen bijdragen in hun
ontwikkeling.
Hartelijke groet,
Jolanda Derksen
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