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         NIEUWSBRIEF 

November 2014 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
De tweede periode van het schooljaar is in volle gang. Inmiddels zijn de leerkrachten gestart 
met het afleggen van huisbezoeken. In de vorige nieuwsbrief heeft u hierover meer kunnen 
lezen. Ook de voorbereidingen voor Sinterklaas en zelfs Kerst zijn weer van start gegaan. U 
kunt in deze nieuwsbrief informatie lezen over het nieuwe leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en 
spelen’ dat door de vakleerkrachten gymnastiek gebruikt wordt en over het begeleid 
buitenspelen voor benedenbouw 2. 
 

Terugblik oktober 

 Op donderdag 1 oktober gingen de groepen van Brigitte/Eugenie en Anne-Mieke/Mieke 
de hele dag naar het bos. De groepen boften die dag met prachtig zonnig weer en 
konden daardoor naar hartenlust spelen. In het bos en op de zandheuvel bij ‘t Peeske 
vermaakte iedereen zich uitstekend! 

 Op maandag 27 oktober vond er weer luizencontrole plaats in alle groepen. De 
werkgroep is inmiddels weer uitgebreid met enkele enthousiaste ouders. Helaas is er in 
enkele groepen geconstateerd dat een of meerdere leerlingen luizen hadden. Er zijn dan 
ook direct weer luizenzakken in gebruik genomen in die groepen. De ouders van de 
betreffende leerlingen zijn uiteraard op de hoogte gebracht.  

 Op dinsdag 4 en donderdag 6 november kregen de groepen van Marjolein/Iris, 
Laurie/Renske, Brechtje/Christel en alle groepen van bovenbouw 1 en 2 een dansles van 
dansers van dansgezelschap Introdans uit Arnhem. De leerlingen waren hierover heel 
enthousiast en deden super mee! Voor sommigen was het even wennen, bij dans 
dachten zij immers direct aan ballet en dat viel niet bij iedereen in de smaak. Tijdens de 
lessen werd hen duidelijk dat dans veel meer is dan ballet alleen. We verheugen ons nu 
dan ook op de voostelling van Introdans die op 2 december aanstaande door alle 
leerlingen uit bovenstaande groepen bezocht wordt. 
 

 

Planning november en december 

 In november vinden de voorrondes plaats voor de Nationale Voorleeswedstrijd. De 

Nationale Voorleeswedstrijd is een voorleeswedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8 van 

het basisonderwijs. De voorrondes zullen in eerste instantie in de eigen klas gehouden 

worden. De winnaars uit de verschillende groepen zullen vervolgens tegen elkaar gaan 

strijden. 

 In het kader van het thema ‘Ridders en Kastelen’, waar 

benedenbouw 1 volop mee aan het werk is, brengen deze 

leerlingen op donderdag 13 november een bezoek aan 

een echt kasteel. Zij worden ontvangen in Kasteel Huis 

Bergh waar ze zich zullen verkleden als ridders en 

jonkvrouwen. Vervolgens zullen zij een rondleiding krijgen 

in het kasteel. Deze excursie wordt bekostigd door de 

Oudervereniging die dit schooljaar €5,- per leerling beschikbaar gesteld heeft voor 

uitstapjes of excursies. 



Nieuwsbrief SBO de Schilderspoort November  2014

   

Maandag 17 november om 14.00 uur zal Veilig 

Verkeer Nederland op de Schilderspoort een 

fietscontrole komen uitvoeren voor de leerlingen van 

de bovenbouw die op de fiets naar school komen. De 

fietsen zullen grondig gekeurd worden; remmen; 

verlichting enz. Er is een fiets te winnen voor diegene 

die zijn/haar fiets goed voor elkaar heeft! 

 Dinsdag 18 november wordt door Sinterklaas 

de hulp gevraagd van de ouders van benedenbouw 1 en van de groepen van Bea / 

Ramona en Marjo / Ria. Te zijner tijd  ontvangt u de officiële uitnodiging voor deze avond. 

 Zoals u reeds kon lezen gaan de leerlingen uit de groepen van Marjolein/Iris, 

Laurie/Renske, Brechtje/Christel en alle groepen van bovenbouw 1 en 2 op dinsdag 2 

december naar de voorstelling ‘Feest’ van dansgezelschap Introdans. Deze 

voorstelling vindt plaats in de Schouwburg in Arnhem.  

Alle leerlingen worden met bussen naar en van Arnhem vervoerd. De bekostiging hiervan 

kunnen we realiseren dankzij de Oudervereniging die €800,- ter beschikking stelt en 

dankzij de inspanningen van Willeke van Aken van T&P Cleaning die garant staat voor 

de resterende €800,- ! T&P Cleaning draagt de Schilderspoort een warm hart toe en 

heeft ook in het verleden al diverse activiteiten gesponsord.  

 

 

EU-Schoolfruit gecanceld 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we u dat EU-Schoolfruit dit jaar opnieuw garant zou staan 

voor de levering van schoolfruit gedurende 25 weken. We moeten u helaas vertellen dat 

deze levering vooralsnog niet door zal gaan. De zes leveranciers hebben zich terug 

getrokken en medegedeeld dat er geen schoolfruit geleverd zal worden. Er wordt momenteel 

gekeken naar een doorstart van de regeling om later mogelijk alsnog van start te kunnen 

gaan. Zodra hierover meer bekend is zullen we u uiteraard verder informeren. 

 

 

Het leerlingvolgsysteem bewegen en spelen 

Bij het bewegingsonderwijs en gym extra op de Schilderspoort maken we sinds kort gebruik 

van leerlingvolgsysteem bewegen en spelen. Dit leerlingvolgsysteem (LVS)  heeft als doel 

om meer inzicht en mogelijkheden te krijgen in het observeren en registreren van bewegen 

en spelen van kinderen.  Het is voor ons een hulpmiddel bij het bepalen van het niveau van 

de kinderen/de groep (op korte termijn) en de ontwikkeling van de kinderen (langer termijn). 

Uiteindelijk is het bedoeling dat op deze manier de ontwikkeling over de hele schoolperiode 

wordt vastgelegd.  

Daarnaast heeft het ook als doel de observaties te koppelen aan suggesties om de 

ontwikkeling van kinderen die specifieke behoeften hebben op het gebied van bewegen en 

spelen, te stimuleren. Zo kunnen kinderen die opvallen bijvoorbeeld worden aangemeld voor 

gym extra of kunnen we, bij grotere achterstanden, fysiotherapie adviseren. Door het gebruik 

van het LVS kan dit alles aan de hand van betrouwbare en valide toetsgegevens. 

Het LVS bestaat uit 8 verschillende onderdelen.  

De 4 belangrijkste onderdelen, de zogenaamde 4 S-en, worden twee keer per jaar bij alle 

kinderen afgenomen. Het betreft de onderdelen: stilstaan, springen-kracht, springen-

coördinatie en stuiten.  
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De overige toetsen kunnen worden afgenomen bij kinderen die tijdens 

de toetsing zijn opgevallen om nog meer aanvullende informatie te 

krijgen. Het gaat hierbij om de onderdelen balanceren in beweging, 

rollen, klimmen en vangen. 

Een voorbeeld: 

Bij het onderdeel springen-kracht laten we bijvoorbeeld kinderen 

hinkelen over een afstand van 9 meter. Het is de bedoeling dat de 

leerling deze afstand met zo weinig mogelijk hinkels overbrugd. Maar 

wat zegt dit nu eigenlijk? Het blijkt dat deze vaardigheid een grote 

transfer heeft naar een groot aantal andere leerlijnen. Leerlingen die 

op dit onderdeel laag scoren blijken bij activiteiten, waarbij snelheid en wendbaarheid een rol 

spelen, veel minder vaardig dan een leerling die op dit onderdeel goed scoort. Deze 

leerlingen zullen bijvoorbeeld moeite hebben met tikspelen en regelmatig getikt worden, 

maar ook doordat ze kracht missen moeite hebben met trampoline springen enz. Doordat je 

deze informatie nu hebt, kan je dit als vakleerkracht gebruiken bij het indelen van groepjes bij 

de reguliere les, waardoor ze meer kans op succeservaring hebben enz. 

Het gaat te ver om nu alle onderdelen uit te leggen, maar voor ouders die meer willen weten 

over ons leerlingvolgsysteem, kom gerust bij ons met vragen! Ook is er verder nog een leuk 

filmpje op de site www.allesinbeweging.nl die in het kort de werking van het LVS uitlegt. 

Martijntje Hillebrink en Majanka de Leeuw (vakleerkrachten bewegingsonderwijs) 
 

 

Begeleid buiten spelen in benedenbouw 2 

Het gezellig samen buiten spelen is voor een deel van onze leerlingen moeilijk. Ondanks de 

extra aandacht die hieraan besteed wordt, bijvoorbeeld door het voor- en nabespreken van 

pauzes (wat ga je doen; met wie ga je spelen) verloopt het buitenspel niet altijd zoals de 

kinderen en wij dat graag willen. Dit is dan ook de reden dat er met ingang van woensdag 5 

november bij de leerlingen van benedenbouw 2 (Bea/Ramona, Marjo/Ria, Marjolein/Iris, 

Laurie/Renske, Brechtje/Christel) meer aandacht besteed wordt aan dit buitenspelen. 

We gaan de leerlingen begeleiden in het buitenspelen met elkaar en naast elkaar, in speel- 

en spelvormen. Op dit moment zien we veel  kinderen die niet zelf of samen tot spelen 

komen. Door ze leuke en haalbare activiteiten aan te bieden, onder begeleiding van een 

leerkracht, hopen we dat de leerlingen meer plezier en ontspanning vinden in de pauzes. 

Vanaf 5 november zijn we, in samenwerking met een consulent van de gemeente Zevenaar, 

6 weken lang iedere woensdag bezig met het begeleid buitenspelen. Iedere groep gaat 30 

minuten naar buiten om verschillende activiteiten en spellen te oefenen en bekend te raken 

met het begeleid buitenspelen. Er zullen verschillende soorten activiteiten aan bod komen 

zoals: alleen spelen, samen spelen, tegen elkaar spelen en eventueel zelfs sporten. 

Tijdens de grote pauzes zullen de kinderen vervolgens, onder begeleiding van een teamlid, 

met de verschillende activiteiten aan de slag gaan. 

In de bovenbouw maken de leerlingen al langer met succes gebruik van het begeleid 

buitenspelen en we open dan ook dat deze het ook bij de leerlingen uit benedenbouw 2  

aanslaat. 

Namens de werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling, 
Martijntje Hillebrink  (vakleerkracht bewegingsonderwijs) 
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Leerlingenpanel 
De Schilderspoort bestaat bij de gratie van haar leerlingen. Het is dan ook belangrijk die 
leerlingen mee te laten denken over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn binnen de 
school. Reeds in schooljaar 2013-2014 is het Leerlingenpanel van start gegaan. Het was 
destijds een eerste kennismaking met dit fenomeen, zowel leerlingen als teamleden moesten 
nog wat wennen. Uit het overleg met de leerlingen kwamen echter prachtige ideeën naar 
voren. Dit schooljaar willen we dan ook verdergaan met dit Leerlingenpanel dat twee tot drie 
maal bij elkaar zal komen. Via de Nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van de 
onderwerpen die aan bod zijn geweest en de eventuele plannen die hieruit naar voren 
komen. 
 

 

Ouderpanel 
Vorig schooljaar deden wij een oproep voor ouders die deel wilden nemen aan het 
Ouderpanel. Gezien het uitblijven van voldoende aanmeldingen is het Ouderpanel destijds 
niet van start gegaan. We vinden de mening en inbreng van ouders echter van groot belang 
en willen nu dan ook opnieuw een oproep doen aan ouders die willen meedenken over 
ontwikkelingen binnen de school. Het Ouderpanel zal ongeveer drie maal per jaar bij elkaar 
komen om van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen. Te denken valt aan 
onderwerpen zoals het inrichten van en zogenaamd ‘Groen plein’; het bevorderen van de 
communicatie tussen leerlingen-ouders-school en dergelijke. Het is de bedoeling dat uit de 
gesprekken verbeterpunten naar voren komen, die in eerste instantie binnen het kernteam 
en verder met andere relevante betrokkenen binnen de school worden besproken.  
Verbeterpunten waarvoor voldoende draagvlak is bij zowel de ouders als de school, zullen 
(indien passend bij ons onderwijsconcept en praktisch en financieel haalbaar) zoveel mogelijk in 
praktijk worden gebracht.  
Wanneer u deel wilt nemen aan dit Ouderpanel en op die manier wilt bijdragen aan het  
optimaliseren van het onderwijs aan uw kind dan kunt u zich aanmelden door onderstaand 
strookje in te vullen en (uiterlijk maandag 17 november) af te geven aan de leerkracht van 
uw kind.  
  

 
 
Aanmelding Ouderpanel  (inleveren uiterlijk maandag 17 november) 

 

Hierbij meldt ……………………………………………………….. 

ouder van ……………………………………………………….. 

groep  ………………………………………………………. 

 

zich aan voor deelname aan het Ouderpanel gedurende schooljaar 2014-2015. 

Op de volgende momenten ben ik voor het Ouderpanel beschikbaar: 

O maandag  van …….. uur tot  ……… uur 

O dinsdag van …….. uur tot  ……… uur 

O woensdag van …….. uur tot  ……… uur 

O donderdag van …….. uur tot  ……… uur 

O vrijdag  van …….. uur tot  ……… uur 


