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         NIEUWSBRIEF 

Maart 2015 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De zon laat zich steeds vaker zien en bij het buitenspelen zien we dat er weer ander spel 

ontstaat. De eerste bellenblaas is alweer te voorschijn gekomen en er wordt weer stoepkrijt 

aangeschaft. 

Het is ook de tijd van het jaar waarin we aan de slag gaan met de voorbereiding voor 

schoolreizen en schoolkampen.  

De schoolverlaters hebben zich inmiddels opgegeven voor het Voortgezet Onderwijs. 

In deze nieuwsbrief leest u de uitslag van de ouderenquête ‘Andere schooltijden’. Het 

definitieve besluit ten aanzien van de eventuele invoering van andere schooltijden moet nog 

genomen worden. 

 

 

Planning maart / april 

 Op 30 maart a.s. start er weer een kleine groep nieuwe leerlingen. We wensen deze 

leerlingen en hun ouders een fijne tijd op de Schilderspoort. 

 Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april zijn alle leerlingen vrij in verband met Pasen. 

 Maandag 13 en dinsdag 14 april komt de schoolfotograaf om alle groepen en 

individuele leerlingen op de foto te zetten. 

 Donderdag 16 april is onze jaarlijkse Kijkavond. Alle leerlingen kunnen tijdens deze 

avond hun werk laten zien aan ouders, broertjes, zusjes en eventuele andere 

belangstellenden. De Kijkavond wordt gehouden tussen 18.30 – 20.00 uur. 

 Dinsdag 21 april gaan de groepen van Marleen / Edith, Jessica / Iris, Bea / Ramona en 

Marjo / Michele / Ria naar de dansvoorstelling ‘Missie in de Melkweg’. Deze 

voorstelling vindt plaats in het Musiater.  

Missie in de Melkweg is een spannende dansvoorstelling over de ruimte, vreemde planeten en 

interessante sterren. Drie meiden krijgen een belangrijke missie. Reizend dansen zij van planeet 

naar planeet en proberen deze opdracht uit te voeren. Hebben ze wel genoeg tijd? Zal het lukken 

de missie te volbrengen? Kunnen zij dit alleen? Of hebben ze elkaar nodig? Tijdens de 

voorstelling maken de kinderen kennis met dans, theater en muziek, zowel receptief, actief als 

reflectief. De kinderen spelen een belangrijke rol. Zonder hun hulp zal het de meiden niet lukken 

de missie te volbrengen... Een spannende, dynamische en interactieve voorstelling over 

vriendschap, samenwerken en openstaan voor het ongebruikelijke. 

 Donderdag 23 april gaan de groepen van Brigitte / Eugenie en Anne-Mieke / Mieke naar 

de dansvoorstelling ‘St, een geheimpje’ in het Musiater.  

Iedereen heeft wel eens een geheim. Ze zijn er in alle soorten en maten, grote, kleine, grappige, 

ondeugende. Een geheim van jezelf of van iemand anders. Maar wat doe je met geheimen? Kan 

je een geheim bewaren? Verstop je het geheim? Of vertel je het aan je vriendjes of ouders?  

In de voorstelling van Dansstorm Oost zie je drie meisjes met een geheim. Ze dansen en zingen 

tussen witte lakens. Ze verstoppen hun geheim en verklappen het aan de kijkers of aan elkaar.  

Maar wat als er iemand niet mag delen in het geheim? Wat als er iemand wordt buiten gesloten? 
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 Vrijdag 24 april  wordt op school Koningsdag gevierd. We beginnen ’s ochtends met 

een koninklijk ontbijt in alle groepen. Aansluitend gaan de groepen van Brigitte / Eugenie 

en Anne-Mieke / Mieke op schoolreis naar het Land van Jan Klaassen. De groepen van 

Marleen / Edith en Jessica / Iris gaan die dag op schooleis naar Burgers Bush. De ouders 

van deze groepen ontvangen uiteraard nog verdere informatie hierover.  

Voor alle andere leerlingen vinden de Koningsspelen plaats in de gymzaal. Diverse 

bijzondere spellen en springkussens leveren daar de voorwaarden voor een geslaagde 

dag. 

 

 

 Donderdag 30 april vindt de laatste zwemles plaats. 

 

 

Naar andere schooltijden 

Ouders hadden van 5 tot 18 februari 2015 de mogelijkheid hun mening te geven in een 

enquête over verschillende modellen van andere schooltijden. De enquête is naar 279 

ouders verstuurd. Hiervan hebben 156 ouders de enquête ingevuld, de respons is 55,9%. 

Ouders konden per model kiezen of ze deze ‘wel’ of ‘niet’ willen afschaffen. 

Een groot deel van de ouders kiest er voor de vrije woensdagmiddag niet af te schaffen.  

De helft van de ouders kiest voor een gelijke verdeling van schooluren tussen kleuters en 

overige leerlingen. 

Donderdag 19 maart a.s. zal de Medezeggenschapsraad zich buigen over de uitslag van de 

enquête. Nadat het geheel ook binnen de bestuursvergadering besproken is, zal er eind april 

een definitief besluit genomen worden. Uiteraard brengen we u hiervan op de hoogte. 

 

Schoolwide Positieve Behavior Support, oftewel PBS 

Inmiddels heeft een tweede studiemiddag voor het team plaatsgevonden. Gedurende deze 

studiedag zijn de gedragsverwachtingen voor de verschillende ruimtes in school verder 

uitgewerkt. Tevens is een eerste opzet gemaakt van een aantal lessen waarin de kinderen 

geleerd wordt wat de gedragsverwachtingen zijn en hoe deze uitgevoerd kunnen worden. 

Deze lessen worden nu door verschillende teamleden voltooid. 

Verder buigt de werkgroep Sociaal-emotionele ontwikkeling zich over de wijze van belonen  

en over de wijze waarop gedragsverwachtingen visueel gemaakt kunnen worden. 

Op dinsdag 28 april a.s. zal er opnieuw een teamscholing plaatsvinden over dit onderwerp. 

U kunt daarover in de nieuwsbrief van mei meer lezen. 

 

Maandag 27 en dinsdag 28 april zijn alle leerlingen vrij 

i.v.m. Koningsdag en een studiedag voor het team. 

De busmaatschappijen zijn door ons op de hoogte gebracht. 

 

 

Van maandag 4 t/m vrijdag 15 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de Meivakantie 

 De busmaatschappijen zijn door ons op de hoogte gebracht. 

 


