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    NIEUWSBRIEF 

Juni - Juli 2016 

Beste ouder(s), verzorger(s) 

De leerlingen van bovenbouw 2 zijn zojuist op de fiets vertrokken naar het schoolkamp. Ze 

werden uitgezwaaid door veel ouders en medeleerlingen. Het zal ongetwijfeld weer een 

geslaagd kamp worden waarbij het weer in elk geval lijkt te gaan meewerken! 

Naast het kamp staat in deze periode ook het toetsen centraal. Richting eind van het 

schooljaar is het goed weer aan de hand van de Cito-toetsen te bekijken hoe de vorderingen 

van elke individuele leerling zijn. Aan de hand hiervan worden vervolgens de 

voortgangsgesprekken gehouden en schrijft de huidige leraar een overdrachtformulier voor 

de nieuwe leraar bij wie het kind volgend jaar in de groep komt. Zo kunnen we zorgdragen 

voor een goede doorgaande lijn. 

Verder kunt u in deze nieuwsbrief een en ander lezen over de laatste ontwikkelingen wat 

betreft ons nieuw in te richten schoolplein. 

 

Terugblik mei 

 Op 17 mei hebben de groepen van bovenbouw 1 een geslaagde schoolreis naar 

Hellendoorn gemaakt. 

 Op 27 mei werd het nieuwe gemeentehuis in Zevenaar geopend. Aan deze opening 

namen leerlingen van verschillende basisscholen deel. Namens de Schilderspoort deden 

Sem Sardjono Pribadi en Zoë Bussing mee. Ze mochten met hun prachtige zelfgemaakte 

schilderijen, samen met 15 andere kinderen, de officiële openingshandeling uitvoeren. 

 

Planning juni – juli 

 Zoals al vermeld zijn de leerlingen van bovenbouw 2 op schoolkamp naar Braamt. Er 

staan allerlei activiteiten op de planning zoals een zeskamp, een spooktocht, een bonte 

avond en een dropping. Iedereen zal, moe maar voldaan, op vrijdag 10 juni weer rond 

16.15 uur terug zijn op school. 

 Donderdag 23 juni gaan de leerlingen van benedenbouw 2 op schoolreis naar de 

Julianatoren in Apeldoorn. Informatie hierover volgt. 

 

 In de week van 4 juli vinden de Voortgangsgesprekken plaats. U ontvangt hiervoor 

een uitnodiging van de leerkracht van uw kind. 

 

Van vrijdag 24 tot en met maandag 27 juni  a.s. zijn alle leerlingen vrij  

i.v.m. studiedagen voor het team. 

De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht. 
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 In de week van 11 juli vinden de laatste groepsbesprekingen plaats. Tijdens deze 

besprekingen, waarbij de groepsleraar, de intern begeleider en de teamleider aanwezig 

zijn, wordt van elk kind bekeken welke ontwikkeling hij of zij heeft doorgemaakt. Deze 

ontwikkeling wordt afgezet tegen het ontwikkelingsperspectief dat, bij leerlingen in de 

leeftijd vanaf begin groep 5, is vastgesteld. Tevens worden de doelen voor elk leerling 

voor de verschillende vakgebieden besproken. 

 Zoals u weet wordt er binnen de Schilderspoort elk jaar een nieuwe groepsindeling 

gemaakt. Ook nu wordt er weer hard gewerkt om alle zittende én nieuwe leerlingen die in 

september starten op een goede manier over de verschillende groepen te verdelen. Op 

maandag 18 juli krijgen alle leerlingen te horen bij welke leerkracht en in welke groep 

zij na de zomervakantie zullen starten. Deze informatie zal op diezelfde dag middels een 

brief aan u worden doorgegeven. 

 Op dinsdagmiddag 19 juli gaan alle leerlingen, zittende én nieuwe leerlingen, naar hun 

nieuwe groep. De kinderen kunnen die middag kennismaken met elkaar en met de 

leerkrachten. 

 Op donderdagochtend 21 juli gaan alle leerlingen, met uitzondering van de 

kleutergroepen, naar het Musiater om daar te gaan genieten van de musical van de 

schoolverlaters. 

 Donderdagavond 21 juli wordt opnieuw de musical uitgevoerd in het Musiater. Deze 

keer voor de ouders van alle schoolverlaters en gelukkig mag ook het hele team 

meegenieten van dit spetterende optreden. Tijdens deze avond zullen we afscheid 

nemen van een grote groep leerlingen. We hopen dat het in het vervolgonderwijs goed 

met hen zal gaan en wensen iedereen veel geluk en een mooie toekomst! Alle ouders 

van deze leerlingen willen we bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen! 

 Vrijdagmiddag 22 juli  zijn alle leerlingen om 14.00 uur vrij en kunnen zij gaan genieten 

van een welverdiende vakantie! 

 

Thematisch werken 

 De groepen van benedenbouw 1 werken vanaf de meivakantie over het thema ‘de 

Boerderij’. De groepen werden voor deze gelegenheid weer prachtig ingericht; de 

zandtafel werd een maistafel, er kwam Playmobil van de boerderij en er werden 

verschillende winkels ingericht zoals een zuivelwinkel, een groentewinkel en een 

eierwinkel. Naast activiteiten zoals het bouwen en schilderen van een boerderij; het 

spelen in de winkel en allerlei andere opdrachten en werkjes rond het thema, brachten de 

kinderen een bezoek aan de boerderij van Rick’s ouders en maakten ze allemaal een 

ritje in de paardenkar van de ouders van Sam, Bert en Fenna. 

Vanaf maandag  staat het thema ‘water’ centraal. 

 In de groepen van benedenbouw 2 stond het thema ‘recycling’ centraal. Er werd 

aandacht besteed aan de recycling van diverse materialen en de wijze waarop dit 

gebeurt. Daarnaast werd er volop geknutseld met ‘waardeloos’ materiaal. Ook konden de 

kinderen speelgoed, boeken en dergelijk ruilen door middel van de zogenaamde 

‘ruilkast’, een prachtige manier van recyclen! 

Vanaf 20 juni staat het thema ‘vakantie’ centraal. 
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 In bovenbouw 1 hebben verschillende thema’s de revue gepasseerd. Eerst stond het 

thema ‘Anne Frank’ centraal; elk jaar weer een boeiend thema waar de kinderen van 

onder de indruk zijn. Aansluitend is er gewerkt over ‘kinderarbeid’; wat is het, waar komt 

het voor en wat betekent dit voor de kinderen. 

In de komende periode wordt gewerkt rond het thema ‘Theet en Doortje’. Dit thema sluit 

goed aan bij het thema ‘kinderarbeid’ en besteedt aandacht aan de ontwikkelingen op het 

werk, in school en thuis die het werk een stuk lichter kunnen maken in vergelijking met 

vroeger. De groepen zullen tevens een bezoek brengen aan het Liemers Museum en het 

Gelders Schuttersmuseum. 

 Bovenbouw 2 heeft aandacht besteed aan de 2e Wereldoorlog. Een indrukwekkend 

thema waarover veel te vertellen, maar ook te bekijken is. Verschillende leerlingen 

namen spullen mee die iets met WO II te maken hebben. Daarnaast kwam er een 

prachtig legervoertuig op school, waar de leerlingen echt van onder de indruk waren. 

U zult begrijpen dat in de komende periode de musical centraal staat binnen de groepen 

van bovenbouw 2! 

 

Werkgroep Plein 
 

 De presentatie van de werkgroep tijdens de Kijkavond was een groot succes! Een grote 

groep enthousiaste ouders heeft zich aangemeld. Er zijn ouders die diverse 

werkzaamheden of hand- en spandiensten kunnen verrichten en ouders die voor 

materialen kunnen zorgen. We zijn erg blij met deze aanmeldingen en zullen de 

betreffende ouders berichten over de verdere gang van zaken. 

 Inmiddels heeft het team via de verkoop van bloembollen en een donatie een bedrag van 

€550,- binnen gebracht voor het schoolplein. Er wordt momenteel gewerkt aan het 

binnenhalen van meer geld via sponsoring. 

 Inmiddels is het eerste ontwerp voor het plein gereed!! Dit ontwerp zal op 13 juni aan de 

werkgroep gepresenteerd worden. We houden u op de hoogte! 

 

 

DigiDuif 

 

Om de leerlingen van onze school zo optimaal mogelijk te 

kunnen begeleiden is een goede communicatie tussen 

school en ouders en vice versa van groot belang.  

Deze communicatie kan via verschillende kanalen 

verlopen. Aangezien de Schilderspoort met haar tijd mee 

wil gaan is enkele jaren geleden gekozen voor het digitale 

communicatiesysteem digiDuif.  

Tot op heden verloopt een deel van de communicatie dan ook via deze weg, echter nog 

niet alle ouders maken van digiDuif gebruik. 

 

Met ingang van volgend schooljaar zullen in principe alle brieven, uitnodigingen, 

aankondigingen van bijeenkomsten, nieuwsbrieven en dergelijke via digiDuif verlopen.  

Er worden dan geen losse brieven meer meegegeven.  
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Dit betekent dat ouders die nog geen inlogcode voor digiDuif hebben, deze kunnen 

aanvragen bij de administratie van de school. Met deze inlogcode krijgt u toegang tot 

digiDuif en kunt u alle berichten op uw computer maar ook door middel van een app op 

Ipad of telefoon lezen.  

Voor gescheiden ouders geldt dat zij beiden een eigen inlogcode ontvangen.  

Overigens blijft het communicatieschriftje in benedenbouw 1 vooralsnog gewoon in 

gebruik. 

 

Gevonden voorwerpen 
 
Mocht uw kind iets kwijt zijn geraakt op school dan kan hij/zij bij de administratie navraag 
doen naar de verloren spullen. Er ligt inmiddels een grote hoeveelheid gevonden 
voorwerpen, uiteenlopend van kettinkjes en brillen tot goede kleding en sportschoenen. 
Spullen die voor de zomervakantie niet opgehaald zijn worden naar de kledingbank 
gebracht. 
 

 
Vakantierooster 2016 - 2017 
 
Eerste schooldag      5   september 

Herfstvakantie  24   oktober t/m   28   oktober ‘16  

Kerstvakantie  26   december t/m     6   januari ‘17 

Studiedag team  27   januari 

Studiedag team  30   januari   

Voorjaarsvakantie  27   februari t/m     3   maart   

Goede Vrijdag en Pasen  14   april   t/m   17   april 

Meivakantie incl. Koningsdag 24   april  t/m     5   mei  

Hemelvaart  25   mei  t/m   26   mei 

Pinksteren      5   juni  

Studiedag team  16   juni   

Studiedag team  19   juni 

Zomervakantie  17   juli  t/m    25  augustus 

Op vrijdag 23 december 2016 en vrijdag 17 juli 2017 zijn alle leerlingen om 14.00 uur 

vrij. 

Er zal nog een Studiedag voor het team ingepland worden, zodra deze datum bekend is 

brengen we u daar uiteraard van op de hoogte. 

 

     

 

 We wensen u alvast een fijne 

 zomervakantie toe! 

 

 Het team van de Schilderspoort  
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