NIEUWSBRIEF
Juni / juli 2017
Beste ouder(s), verzorger(s),
De laatste periode van het schooljaar is alweer aangebroken. Een periode boordevol met
voor de leerlingen de meest uiteenlopende activiteiten zoals toetsafname in het kader van
het leerlingvolgsysteem; schoolreis; schoolkamp; straks de kennismaking met de nieuwe
groep en nieuwe leerkrachten en niet te vergeten de musical door de schoolverlaters. Maar
ook een periode waarin vooruitgekeken wordt naar het volgend schooljaar: welke nieuwe
leerlingen komen er; hoe ziet de groepsindeling er uit; wat zijn de inhoudelijke speerpunten
voor volgend schooljaar en nog veel meer.
Terugblik mei en juni 2017


Na een heerlijke meivakantie werd in elke groep gestart met het thema ‘Wereldmuziek’.
De kinderen hebben inmiddels kennisgemaakt met verschillende instrumenten en
muziekstijlen. Ouders hebben kunnen genieten van prachtige voorstellingen die door de
leerlingen, in samenwerking met de Klankenkaravaan en Dans je Fit, gegeven werden.
We waren heel blij met de opkomst van een grote groep enthousiaste ouders!



De voorstelling ‘van rommel naar trommel’, voor de leerlingen van benedenbouw 2 en
bovenbouw 1, was een groot succes! Nooit geweten dat je op emmers en kliko’s zulke
prachtige muziek kunt maken.



Ook de voorstelling ‘Raps en Taps’ werd door de leerlingen van bovenbouw 2 goed
ontvangen.



De leerlingen van bovenbouw 2 hebben een geweldig kamp achter de rug. Het weer liet
ze gelukkig niet helemaal in de steek, alleen de laatste dag hadden ze flink last van de
regen. Er hing tijdens de kampdagen een prima sfeer en er werd enthousiast meegedaan
met de verschillende activiteiten. Via DigiDuif heeft u reeds een en ander hierover
kunnen lezen.

Planning juni en juli 2017
Vrijdag 16 en maandag 19 juni zijn de leerlingen vrij in verband met studiedagen
voor het team. (dus niet op 23 én 26 juni!)
De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte.



In de week van 26 juni vinden de voortgangsgesprekken plaats. U ontvangt hiervoor
een uitnodiging via DigiDuif. We rekenen er op dat alle ouders aanwezig zullen zijn om
de vorderingen van hun zoon of dochter te komen bekijken. Ook het bijgewerkte Portfolio
ligt dan weer klaar. De leerlingen van de bovenbouw sluiten aan bij het gesprek.
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Op dinsdag 27 juni vindt er landelijk een zogenaamde ‘prikactie’ plaats op
basisscholen. Het doel van deze actie is aandacht te vragen voor het ontstaan van een
lerarentekort. Door de hoge werkdruk en de lage salarissen zijn veel leerkrachten in
Nederland gestopt en komen er te weinig nieuwe leerkrachten bij. Ook wij merken reeds
dat het moeilijk is vervangers te vinden wanneer een leerkracht ziek is. Noodgedwongen
hebben we al enkele malen een groep vrij moeten geven.
Meer informatie over de actie vindt u in een aparte brief die u deze week zult ontvangen.



In de week van 26 juni wordt er door de intern begeleiders en een aantal groepsleraren
hard gewerkt aan het maken van de nieuwe groepsindeling. Het is elke jaar weer een
flinke klus om alle zittende leerlingen én de nieuwe leerlingen te verdelen en te komen tot
een zo optimaal mogelijk groepsindeling.



Op maandag 3 juli wordt de jaarlijkse atletiekdag gehouden voor alle leerlingen van
bovenbouw 1 en 2. Meer informatie hierover volgt.



De groepsindeling wordt op dinsdagmiddag 11 juli aan de leerlingen bekend
gemaakt. Zij krijgen die dag ook een brief mee naar huis waarin u als ouder(s),
verzorger(s) kunt zien in welke bouw en welke groep uw kind geplaatst zal worden.



Woensdagochtend 12 juli van 9.30 – 10.30 uur gaan de leerlingen vervolgens
kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en hun nieuwe leerkracht(en).



Bij een nieuwe groepsindeling hoort uiteraard ook de verdeling van de leerkrachten over
de verschillende groepen. Ook daar wordt op dit moment volop aan gewerkt.



De leerlingen van bovenbouw 2 zijn momenteel volop bezig met het instuderen en
voorbereiden van een spetterende musical die op donderdag 13 juli te zien is in het
Musiater in Zevenaar. Leerlingen zijn hun rol aan het instuderen; oefenen onder leiding
van juf Mayke allerlei liedjes; er worden decors gebouwd en er vindt een heuse
speurtocht plaats naar alle benodigde kledingstukken.
Donderdag de 13e gaan de leerlingen van benedenbouw 2 en bovenbouw 1 de musical
bewonderen en ’s avonds worden alle ouder(s), verzorger(s) van de schoolverlaters
welkom geheten. We zullen tijdens deze avond ook afscheid nemen van deze leerlingen
en hun ouder(s), verzorger(s). We wensen hen nu alvast een hele mooie tijd toe in het
vervolgonderwijs en hopen de leerlingen nog eens op school terug te zien!



Vrijdag 14 juli zijn alle leerlingen om 14.00 uur vrij en kan iedereen gaan genieten van
een welverdiende zomervakantie.

Oproep Oudervereniging!!
Zoals bekend heeft de Schilderspoort een Oudervereniging die actief betrokken is bij het
organiseren en financieren van activiteiten voor leerlingen. De Oudervereniging bestaat
momenteel uit een zevental leden waaronder een voorzitter en een penningmeester.
In verband met het feit dat de huidige penningmeester de ouder is van een schoolverlater zal
zij m.i.v. volgend schooljaar haar taak als penningmeester neer leggen.
We zijn dan ook op zoek naar een nieuwe penningmeester die m.i.v. schooljaar 2017-2018
de taken op zich kan nemen. U heeft hierover via DigiDuif reeds een oproep ontvangen.
Heeft u belangstelling dan kunt u zich wenden tot de groepsleraar van uw kind.
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De resultaten van PBS zijn positief!
Zoals u weet zijn we al het hele jaar actief met lessen in het kader van PBS (Positive
Behavior Schoolwide). Terugkijkend naar afgelopen schooljaar zien we dat deze aanpak
succes heeft. Leerlingen hebben geleerd aan welke gedragsverwachtingen ze moeten
voldoen en boeken daarin vele successen. Er worden volop muntjes verdiend en de
leerlingen genieten van de daaraan gekoppelde beloningen.
Leerlingen voelen zich veiliger; vertonen minder probleemgedrag en krijgen minder vaak een
time-out in of buiten de groep. Teamleden zien sneller dat er iets aan de hand is; kunnen
incidenten daardoor beter voorkomen en hoeven minder vaak een time-out te geven.
Door het bijhouden van incidenten, in een daarvoor bestemd computerprogramma, kunnen
we monitoren of het succes ook echt meetbaar is en niet alleen een kwestie van gevoel.
We zien in Swiss een duidelijke vermindering van het aantal incidenten; een meetbaar
succes dus!
Ook voor het busvervoer
wordt gebruik gemaakt van
PBS. Tijdens een
bijeenkomst met alle
chauffeurs is uitleg
gegeven over de aanpak
en de gedragsregels die
speciaal voor in de bus zijn
opgesteld. Alle chauffeurs
hebben de kaart met
gedragsverwachtingen
meegekregen. Het zou fijn
zijn wanneer u met uw kind
ook met enige regelmaat
deze gedragsregels
bespreekt.
Ook volgend schooljaar zetten we de aanpak van PBS voort en zullen we, onder begeleiding
van Sandra Koot van Educote, de puntjes op de i gaan zetten.

Vakantierooster 2017-2018
Eerste schooldag
maandag 28 augustus
Studiedag
woensdag 27 september ‘17
Herfstvakantie
maandag 16 oktober
Studiedag
woensdag 6 december ‘17
Kerstvakantie
maandag 25 december
Studiedagen
vrijdag 2 februari
Voorjaarsvakantie
maandag 12 februari
Goede Vrijdag en Pasen
vrijdag 30 maart
Meivakantie
vrijdag 27 mei
Pinksteren
maandag 21 mei ‘18
Studiedagen
vrijdag 8 juni
Zomervakantie
maandag 11 juli
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vrijdag 20 oktober ‘17

t/m
en
t/m
en
t/m

vrijdag 5 januari ‘18
maandag 5 februari ‘18
vrijdag 16 februari ‘18
maandag 2 april ‘18
vrijdag 11 mei ‘18

en
t/m

maandag 11 juni ‘18
vrijdag 17 augustus ’18
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Schoolplein
Dit schooljaar hebben er al enkele werkzaamheden plaatsgevonden op ons schoolplein. Er is
een drakennest verschenen bij de ingang; een draak kijkt over de dakrand naar de kinderen
uit en er ligt een prachtige draak op het plein.
Inmiddels hebben we, mede dankzij een aantal sponsoren, voldoende gelden bij elkaar om
een en ander groots te gaan aanpakken. Zaterdag 17 juni zal een grote groep teamleden en
enkele ouders onder begeleiding van Jeroen Weijmans van ’t Groenkompas starten met
verschillende werkzaamheden. Er zal aan de schooltuin gewerkt worden en op het
kleuterplein wordt een verkeersplein geschilderd. Daarnaast vinden de voorbereidende
werkzaamheden plaats voor de aanleg van het zogenaamde drakenbos.
Vanaf maandag 19 juni zal ’t Groenkompas hier verder mee aan de slag gaan. Het
drakenbos zal aangelegd worden op de plaats van de huidige fietsenstalling die binnen de
hekken van het schoolplein ligt. Ook de oude, dichtgemaakte, zandbak wordt in het
drakenbos opgenomen. Er worden niveauverschillen aangebracht; er komen wilgentenen
hutjes; beplanting en er komt een waterpomp. Verder zal aan de voorzijde van de school een
ronde tafeltennistafel geplaatst worden.
’t Groenkompas heeft drie weken uitgetrokken voor de werkzaamheden waarbij als laatste
de beplanting aangebracht zal worden. Deze beplanting kan dan gedurende de
zomervakantie goed aanslaan zodat het drakenbos na de zomervakantie gebruikt kan
worden. Het belooft een mooi en uitdagend stuk schoolplein te worden!
U zult begrijpen dat we, in verband met de veiligheid van de kinderen en de uitvoerbaarheid
voor ’t Groenkompas, een aantal maatregelen moeten nemen:
- Een deel van het schoolplein zal afgezet worden.
- Het eerste gedeelte van de parkeerstrook zal afgezet worden zodat ’t Groenkompas
daar stenen, zand, machines en dergelijke kan plaatsen. We vragen alle ouders
hiermee rekening te houden.
- Vanaf maandag 19 juni worden alle fietsen geplaatst aan de zijkant van het
schoolplein.
- De school is alleen via het hek bij de hoofdingang bereikbaar. In verband met de
werkzaamheden zullen de hekken bij de fietsenstalling en ter hoogte van de oude
zandbak dicht zijn.
Via deze weg willen we nogmaals alle sponsoren bedanken die de aanleg van ons
schoolplein mede mogelijk maken:
- Heijneman bouw b.v.
- Jumbo Zevenaar
- Vink kunststoffen
- Intratuin Duiven
- Walbrink Schildersbedrijf Duiven
- Stöcker centrale verwarming
Zevenaar
- Senhorst electra Giesbeek
- Design belettering en Lichtreklame Didam - Aerofill zonwerking Westervoort
- Van Eck schoonmaakservice Zevenaar
- MKB Zevenaar
- Jantje Beton
- Lions
Zonder de inspanningen en /of financiële bijdragen van deze firma’s hadden we een
vernieuwd schoolplein niet voor elkaar gekregen.
Bedankt!!

Het team van de Schilderspoort wenst iedereen
alvast een fijne zomervakantie!
De schoolverlaters wensen we veel succes op hun
nieuwe school! Alle andere leerlingen en hun ouders
zien we graag weer terug op maandag 28 augustus.
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