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    NIEUWSBRIEF 

November 2016 

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 
schoolplein; het Nationale Schoolontbijt; EU Schoolfruit en nog veel meer. 
 

 
Terugblik oktober - november 

 Tijdens de Kinderboekenweek stonden Opa’s en Oma’s centraal onder het motto ‘voor 
altijd jong’. Binnen alle groepen werd op diverse manieren aandacht besteed aan dit 
thema. De Opa en Oma van juf Hannah kwamen op school en vertelden daar, al zittend 
in een ouderwetse schoolbank, van alles over vroeger. De kinderen bedachten allerlei 
interessante vragen. In benedenbouw 1 werden alle Opa’s en Oma’s uitgenodigd. De 
kinderen lazen voor uit hun zelfgemaakte prentenboek, er werd samen thee gedronken 
en aansluitend werden er ouderwetse spelletjes gespeeld. Het was al met al een zeer 
geslaagd thema! 

 Voor de herfstvakantie vonden de pré-adviesgesprekken plaats met schoolverlaters en 
hun ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze gesprekken kwam aan de orde welk 
vervolgonderwijs het best passend is bij de betreffende leerling. Op basis van dit advies 
kunnen de leerling en zijn ouder(s), verzorger(s) zich gaan oriënteren op een nieuwe 
school. 

 Iedereen heeft kunnen genieten van een hopelijk heerlijke herfstvakantie. 

 Op maandag 31 oktober vond de officiële opening plaats van de pleinwerkzaamheden. 
Zie voor meer informatie verderop in deze Nieuwsbrief.  

 Op woensdag 6 november vonden de voorrondes plaats voor de Nationale 
Voorleeswedstrijd. De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende 
leesbevorderingscampagne voor leerlingen uit bovenbouw 2.  
 

 

Planning november - december 

 Op maandag 31 oktober is het schoolbrede thema Vervoer en verkeer gestart. In het 
kader van dit thema zullen de komende periode diverse activiteiten plaatsvinden. Zo 
verschijnen er voor de leerlingen van benedenbouw 2 een brandweerauto en een 
ambulance en is bovenbouw 1 een excursie aan het voorbereiden. Welke excursie 
houden we nog even geheim …… 

 In de week van 7 november brengen de groepen uit bovenbouw 2 een bezoek aan 
Technoplaza  waar zij technieklessen zullen volgen.  

 Dinsdag 8 november vindt het Nationale Schoolontbijt plaats. Die dag ontbijten alle 

leerlingen op school in hun eigen groep. En als bijzondere activiteit mogen 16 

bovenbouwleerlingen gaan ontbijten in het Gemeentehuis, samen met de Burgemeester 

van Zevenaar! Voor meer informatie zie verder in deze Nieuwsbrief. 
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 Dinsdag 16 november van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur wordt 

door Sinterklaas de hulp gevraagd van de ouder(s)/verzorger(s) 

van benedenbouw 1 en van de groepen van Bea / Ramona en 

Daisy / Edith.  

Met elkaar, ouder(s)/verzorger(s) en groepsleerkrachten, gaan we 

surprises maken om de kadootjes, die de kinderen van school 

krijgen, in te verpakken. Het is belangrijk dat u allen aanwezig bent! 

U maakt namelijk een surprise voor uw eigen zoon of dochter.  

Wilt u alvast kosteloos materiaal; doosjes, rolletjes, schoenendozen enz. met uw kind 

mee naar school geven? Ook kan het handig zijn om alvast na te denken over de 

surprise die u wilt maken en evt. specifieke afbeeldingen hiervoor mee te nemen. Wij 

rekenen op uw medewerking en zijn er van overtuigd dat het, net zoals vorig jaar, weer 

een gezellige avond zal worden! 

 Donderdag 17 november komt het Leerlingenpanel voor de eerste maal dit schoolkaar 

bij elkaar. Leerlingen uit verschillende groepen van de bovenbouw gaan in gesprek met 

Jolanda Derksen en Dorine Vaes over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn 

binnen de school. 

 Donderdag 17 november komt het Ouderpanel voor de eerste maal dit schooljaar bij 

elkaar. Tot nu toe hebben zich helaas nog te weinig ouders hiervoor aangemeld. Mocht u 

mee willen denken over allerlei onderwerpen zoals bijvoorbeeld: de communicatie tussen 

school en ouders; onderwerpen voor een Ouderavond; veiligheid; schoolontwikkelingen 

en dergelijke meldt u zich dan aan bij de groepsleraar van uw kind! 

De bijeenkomsten voor dit schooljaar staan gepland op donderdag 17 november en 

donderdag 16 maart van 19.30-21.00 uur. 

 Op maandag 5 december krijgen we bezoek van Sinterklaas en een aantal Pieten. Die 

dag vieren we gezamenlijk een gezellig Sinterklaasfeest. Meer informatie hierover volgt 

te zijner tijd. 

 Dinsdag 20 december is de kennismaking van nieuwe leerlingen, die na de 

Kerstvakantie op de Schilderspoort zullen starten. 

 Woensdag 21 december vindt, van 18.00-19.30 uur) een grote Kerstmarkt plaats. 

Tijdens deze Kerstmarkt kunt u allerlei spullen kopen die door de kinderen gemaakt zijn, 

spelletjes doen, iets eten of drinken en nog veel meer. De volledige opbrengst van de 

Kerstmarkt wordt besteed aan ons nieuwe schoolplein. 

 

 

Schoolplein SBO de Schilderspoort 

Zoals u wellicht al heeft gezien zijn de eerste werkzaamheden 
aan het schoolplein inmiddels uitgevoerd. Bij de ingang is een 
drakennest verschenen en op de gevel staan 
drakenvoetstappen en zien we een draak over het randje van 
het dak naar beneden kijken. De bevestiging op de gevel is 
uitgevoerd door de firma Heijneman die gedurende een hele 
dag een hoogwerker beschikbaar stelde en een enthousiaste 
medewerker die de bevestiging van alle drakenpootjes en 
dergelijke heeft verzorgd. 

In de loop van dit schooljaar zullen er telkens nieuwe onderdelen aangepakt en toegevoegd 
worden.  
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.clipartkid.com/images/355/use-these-free-images-for-your-websites-art-projects-reports-and-DNLDbr-clipart.jpg&imgrefurl=http://www.clipartkid.com/surprise-words-cliparts/&docid=MXwXORZTru6f-M&tbnid=f4-kLb69OBtcBM:&vet=1&w=1350&h=1350&bih=467&biw=856&ved=0ahUKEwih7OPr447QAhVmI8AKHeYyCVkQMwg_KA0wDQ&iact=mrc&uact=8
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De opening was gezellig; de kinderen zongen een drakenlied en uiteraard was Poortje erbij!  
Na afloop kreeg iedereen een traktatie (met dank aan Jumbo) en een verrassing in de vorm 
van een sleutelhanger. In de Gelderlander van dinsdag 1 november stond een foto en 
bijbehorend artikel over de opening. 
Mocht u willen volgen hoe de werkzaamheden aan het plein verlopen kijk dan vooral op de 
website waar telkens nieuwe foto’s te vinden zijn! 
Wij zijn overigens nog steeds op zoek naar sponsoren die een financiële bijdrage of hand- en 
spandiensten willen verlenen bij de realisatie van ons plein. 
NB Terwijl deze nieuwsbrief geschreven wordt komt er een financiële bijdrage van Vink 
Kunststoffen BV binnen, waarvoor onze hartelijke dank!! 
 

 
EU-Schoolfruit, oftewel Schoolgruiten 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over 
onze deelname aan EU-schoolfruit.  
EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een 
gezonde boost willen geven. De school krijgt gratis fruit 
en groente: drie stuks per leerling per week, 20 weken 
lang. Tijdens de 20 weken schoolfruit geeft de school 
EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en Smaaklessen. Ook wij doen dit schooljaar weer 
hieraan mee. 
De ingangsdatum is niet 20 november, zoals eerder werd vermeld, maar is al op dinsdag 8 
november!! 
Dit betekent concreet dat alle leerlingen met ingang van 8 november op dinsdag, donderdag 
en vrijdag één stuks groente of fruit krijgen vanuit school.  
Leerlingen uit benedenbouw 1 eten dit gedurende de middag als extraatje. Zij kunnen dus 
hetzelfde eten en drinken mee blijven nemen als zij gewend zijn. 
Voor benedenbouw 2 en de gehele bovenbouw geldt dat zij op dinsdag, donderdag en 
vrijdag zelf géén fruit mee hoeven te nemen. Zij krijgen op die dagen het door EU-schoolfruit 
geleverde stuk groente of fruit. 
 

Oudervereniging 

De Oudervereniging van de Schilderspoort houdt zich bezig met de voorbereiding van en 

ondersteuning bij diverse activiteiten voor de leerlingen. U kunt hierbij denken aan de 

Spelletjesdag; Sinterklaas; de Kerstmarkt en dergelijke. Daarnaast komt de Oudervereniging 

ook met nieuwe ideeën, het Smoelenbord dat in de hal hangt is bijvoorbeeld te danken aan 

de Oudervereniging. 

U zult begrijpen dat een Oudervereniging meerdere leden nodig heeft die de verschillende 

taken op zich nemen zoals voorzitterschap; penningmeesterschap of uitvoerend lid.  

We zijn naarstig op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden die enkele malen per jaar hun 

steentje willen bijdragen! Hoe groter de groep ouder(s), verzorger(s) hoe meer en beter we 

de taken kunnen verdelen! 

Mocht u belangstelling hebben wendt u zich dan tot de groepsleraar van uw kind. U kunt ook 

informatie inwinnen via oudervereniging @schilderspoort.nl of even binnen lopen bij Dorine 

Vaes, teamleider. 

 

Ouderbijdrage 

De brieven betreffende de ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017 zullen in week 46 

verspreid worden. Mocht betaling van de ouderbijdrage een probleem voor u zijn dan kunt u 

zich altijd wenden tot teamleiders Rogier Bekkenutte of Dorine Vaes. 
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Bibliotheek 

Lezen is niet alleen heel erg leuk maar ook essentieel voor het onderwijs. Vandaar dat er 

binnen de Schilderspoort veel aandacht besteed wordt aan het leesonderwijs en de 

bevordering van het leesplezier. Een prachtig ingerichte bibliotheek is daar uiteraard helpend 

bij! Echter het onderhouden en up-to-date houden van een dergelijke bibliotheek vraagt de 

nodige inzet van onze leescoördinator; van leerkrachten en vooral ook van enthousiaste 

vrijwilligers en ouder(s), verzorger(s). Om de taken zo goed mogelijk te verdelen, onder het 

motto vele handen maken licht werk, zijn we op zoek naar enthousiaste ouder(s), 

verzorger(s) die hun steentje willen bijdragen.  

Elke dinsdag en woensdag is de bibliotheek bemand, dus wilt u van te voren even een indruk 

krijgen van de werkzaamheden loop dan gerust even binnen. Mocht u belangstelling hebben 

en zich daadwerkelijk willen inzetten voor de bibliotheek dan kunt u zich aanmelden bij de 

groepsleraar van uw kind, hij/zij zal u dan verder verwijzen. 

 

Nationaal Schoolontbijt 

Op dinsdag 8 november vindt het jaarlijkse Nationale Schoolontbijt plaats.  

Op die dag hoeft uw zoon/dochter niet thuis te ontbijten maar doen we dat om 8.45 uur 

samen op school. Ook voor leerlingen met een glutenvrij dieet is er een lekker ontbijtje. 

Mocht uw zoon/dochter eten volgens een speciaal dieet en is de groepsleerkracht hiervan 

niet op de hoogte dan is het goed om de leerkracht alsnog op de hoogte te brengen. 

In het lesprogramma op school wordt aandacht besteed aan het belang van gezonde 

voeding. Uw zoon/dochter krijgt op de dag van het ontbijt een folder uitgereikt met info voor 

ouders. Als u zelf op het internet op zoek wilt naar meer informatie kunt u kijken op de site 

www.schoolontbijt.nl/het-nationaal-schoolontbijt 

In heel veel gemeenten ontbijten deze week kinderen niet alleen op school, maar ook in het 

stadhuis. Want zo’n 255 gemeenten doen mee aan het Burgemeestersontbijt. Ook een 

groep leerlingen uit de bovenbouw van de Schilderspoort mag op 8 november ontbijten met 

de burgemeester. Als uw zoon/dochter hiervoor in aanmerking komt heeft u daarvoor een 

aparte brief ontvangen. 

De kinderen brengen de burgemeester een ontbijt en gaan vervolgens samen aan tafel in de 

raadszaal of een andere mooie ruimte in het gemeentehuis in Zevenaar. Als tegenprestatie 

geeft de burgemeester een bijdrage voor Jantje Beton (goede doel van het Nationaal 

Schoolontbijt).  

Mocht U meer informatie willen kunt u zich natuurlijk wenden tot de groepsleerkracht. 

Wij hopen op een smakelijk en gezellig ontbijt samen met de leerlingen. 

 

 

Rots en Water 

Met ingang van dit schooljaar krijgen de groepen uit bovenbouw 1 Rots en Watertraining. Het 

gaat hierbij om een pilot van één jaar. Doel van het Rots en Water programma is het 

vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen en het 

voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en 

meeloopgedrag. 

http://www.schoolontbijt.nl/het-nationaal-schoolontbijt
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Het programma biedt een afwisseling van 

spel- en zelfverdedigingsvormen, zelfreflectie 

en het uitwisselen van ervaringen.  

Kinderen leren opkomen voor zichzelf (rots) 

maar meestal is het beter verbinding te 

maken met de ander (water).  

 

 

 

Het Rots en Waterprogramma is effectief omdat het zich op een positieve manier richt: 

•  op en ondersteuning biedt in de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind 

•  op het creëren van een veilig groepsproces dat preventief werkt en pestgedrag voorkomt 

•  op degene(n) die pestgedrag vertoont 

•  op het slachtoffer van pestgedrag 

•  op het mobiliseren van de vaak passief toekijkende omstanders 

De lessen worden gegeven door Martijntje Hillebrink en Majanka de Leeuw, vakleraren 

gymnastiek, die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Martijntje en Majanka geven de 

lessen in samenwerking met de groepsleraren. Dat wat binnen de lessen aan de orde is 

geweest kan in de periode tussen twee lessen in ook door de leraar herhaald worden. 

Na deze pilot zullen ervaringen uitgewisseld worden en zal bekeken of deze lessen al dan 

niet opgenomen worden in het vaste aanbod van de Schilderspoort. 

 

 

Voor- en naschoolse opvang 

Enige tijd geleden werd een enquête gehouden om de behoefte aan specifieke 

buitenschoolse opvang te peilen. 

Gezien het geringe aantal ouder(s)/verzorger(s) die van buitenschoolse opvang gebruik 

willen maken, hebben we besloten deze opvang niet op te starten. 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9uO6OgI_QAhVIvBQKHdi9CUkQjRwIBw&url=http://www.helderjeugdwerk.nl/rots-en-water/&psig=AFQjCNHJVo8e_nYNRIhqO-fJkcoPsncX6A&ust=1478345438647070

