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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. Ook de voorbereidingen voor Sinterklaas en zelfs Kerst
zijn weer van start gegaan. U kunt in deze nieuwsbrief informatie lezen over PBS en het
gebruik van time-out plekken maar ook over het nieuwe thema Voeding en gezondheid en
nog veel meer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik oktober





Op donderdag 5 oktober vond een landelijke staking in het basisonderwijs plaats. Ook de
Schilderspoort deed hieraan mee. Verder in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over
lezen.
De Kinderboekenweek met5 het thema ‘Gruwelijk eng” werd in de verschillende bouwen
op ludieke wijze geopend. Er liepen eng geklede leerkrachten rond; er was een
griezelbuffet in bovenbouw 1 en in bendenbouw1 verscheen een prachtig sprookjesbos.
In sommige bouwen werd op die dag uitgebreid aandacht besteed aan de opening, in
andere bouwen staat dit voor maandag 9 oktober op de planning.
‘(S)Cool on weels’, een voorlichtingsproject over het thema leven en sporten met een
handicap, was ook deze keer weer een groot succes!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Planning november - december


Op dinsdag 7 november vindt het jaarlijkse Nationaal Schoolontbijt plaats. De
kinderen ontbijten die dag gezamenlijk in de groep. U heeft hierover reeds meer
informatie ontvangen.



Maandag 13 en dinsdag 14 november gaan de groepen uit benedenbouw 1 naar een
voorstelling in het Musiater. De voorstelling ‘Botje’ gespeeld door theatergroep ‘Kwatta’
speelt zich af in het huis van mevrouw Botjes. Botje is een voorstelling vol vreemde
knopen en losse eindjes. Maar ook in een wereld op zijn kop, komt alles op zijn pootjes
terecht.



Dinsdag 21 november wordt door Sinterklaas de hulp gevraagd van de ouders van
benedenbouw 1 en van de groepen van Bea / Ramona en Daisy / Edith. U ontvangt nog
de officiële uitnodiging voor deze avond.



Dinsdag 5 december hopen we bezoek te krijgen van Sinterklaas en een aantal Pieten.
Meer informatie over dit gezellige feest ontvangt u te zijner tijd.
Woensdag 6 december zijn alle leerlingen vrij in verband met
een studiedag voor het team.
De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gesteld.



Dinsdagmiddag 19 december komt een groep nieuwe leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s), kennismaken op de Schilderspoort. De leerlingen zullen na de
Kerstvakantie, op maandag 8 januari 2018, bij ons op school starten.



Donderdagavond 21 december vieren we samen op school Kerst doormiddel van een
gezamenlijke Kerstmaaltijd in elke groep. U ontvangt hierover t.z.t. meer informatie.
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Vrijdag 22 december zijn de leerlingen om 14.00 uur uit en kunnen ze gaan genieten
van een heerlijke Kerstvakantie.
Van maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari 2018 a.s. zijn alle
leerlingen vrij i.v.m. de Kerstvakantie.
De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DigiDuif
Veel ouders hebben inmiddels een account geactiveerd van DigiDuif.
Ook absentiemeldingen en verlofaanvragen kunnen via DigiDuif gedaan worden.
Ziekmelding/ absentiemelding
Wanneer uw kind ziek is kunt u dit via DigiDuif melden. Het is van belang dat u dat tijdig
doet zodat de groepsleraar weet waarom uw kind afwezig is.
U doet dit d.m.v. het volgen van de volgende stappen:
1. klik links in het scherm op 'alle opties tonen'
2. klik op 'absentiemelding'
3. vul de naam van het kind, de reden van absentie en de
(verwachte) duur van de afwezigheid in.
U ontvangt géén reactie op een absentiemelding.
Verlofaanvraag
Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind is het van belang dat u dit tijdig doet!
Bij de eventuele toekenning van verlof volgen wij de wettelijke regels. Een verzoek om een
extra vrije dag kan alleen goedgekeurd worden vanwege bijzondere of familie gerelateerde
dan wel andere zwaarwichtige redenen. Meer informatie hierover vindt u op onze website of
op www.leerplicht.net
U doet een verlofaanvraag via de volgende stappen:
1. klik links op het scherm op 'alle opties tonen'
2. klik op 'verlofaanvraag'
3. vul de naam van het kind, de verlofperiode en de verlofreden en een eventuele toelichting
in.
U ontvangt van ons een reactie op de verlofaanvraag.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medisch Protocol
Het afgelopen schooljaar is in het Samenwerkingsverband de Liemers, waar het bestuur van
de Schilderspoort deel van uitmaakt, een protocol “medicijngebruik en medisch handelen”
vastgesteld. Dit protocol is tevens goedgekeurd door de diverse Medezeggenschapsraden.
Een groot deel van de ouders heeft het ingevulde protocol reeds ingeleverd. Echter er
ontbreken nog veel ingevulde formulieren. We willen u met klem verzoeken de formulieren in
te leveren en aan uw kind mee te geven, ook als uw kind geen medicijnen gebruikt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huisbezoeken
In de vorige brief stond een en ander vermeld over de huisbezoeken. Voor de ouders van
potentiële schoolverlaters vindt het huisbezoek niet meer standaard plaats. Voor deze groep
leerlingen geldt de regel dat een huisbezoek slechts dan plaatsvindt wanneer de ouders of
de groepsleraar daar behoefte aan hebben. In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief
stond is het niet zo dat hierover een brief mee gaat met de leerlingen. Indien de behoefte
aan een huisbezoek vanuit school wordt uitgesproken neemt de groepsleraar met de ouders
contact op. Wanneer ouders behoefte hebben aan een huisbezoek kunnen zij dat aangeven
bij de groepsleraar.
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PBS
Het doel van PBS is, zoals u weet, het positieve gedrag van leerlingen te benadrukken en
het negatieve gedrag, indien mogelijk, te negeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
zogenaamde reactieprocedure waarbij een leerling bij een leerling altijd de keuze krijgt zijn
gedrag positief om te buigen. In de meeste gevallen maken leerlingen verstandige keuzes en
buigen ze hun gedrag om.
Soms is het echter nodig een leerling een time-out te geven. Een leerling gaat dan
gedurende enkele minuten op een aparte plek in de groep of op een bankje op het plein
zitten. Na de time-out kan het kind weer gewoon met de les of de activiteit meedoen.
Mocht een time-out in de groep niet voldoende zijn dan wordt er gekozen voor een time-out
buiten de groep, bij een andere juf of meester. Het kind krijgt werk mee en zit gedurende 10
minuten op deze time-outplek. Ook na deze time-out gaan we er van uit dat een leerling
weer gewoon mee kan doen. Mocht een kind meerdere malen op een dag een time-out
buiten de groep nodig hebben dan neemt de groepsleraar contact op met ouder(s) of
verzorger(s).
In een enkel geval komt het voor dat een leerling verbaal of lichamelijk geweld gebruikt. Dan
wordt altijd de teamleider ingeschakeld en volgt een tijdelijke verwijdering uit de eigen groep.
De leraar vult het gedragsregistratiesysteem en de betreffende teamleider neemt contact op
met de ouder(s), of verzorger(s) van de leerling.
Gelukkig is het aantal time-outs sinds de invoering van PBS afgenomen. Ook zien we in
SWISS, het gedragsregistratiesysteem een duidelijke afname van incidenten.
Leerlingen verdienen regelmatig muntjes en bereiken samen met de groep het van te voren
afgesproken aantal in de verzamelbuis. En dan volgt er uiteraard een beloning!
Zo ging de groep van Brigitte en Eugenie afgelopen week pannenkoeken eten en mochten
de leerlingen uit de groep van Hannah speelgoed meenemen en daar in de groep mee
spelen. Super!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema ‘voeding en gezondheid’
Zoals u weet wordt aan het begin van het schooljaar een aantal thema’s vastgesteld waar de
verschillende bouwen aan gaan werken. Deze thema’s kunnen per bouw verschillen maar
soms ook gaat het om een zogenaamd ‘schoolbreed thema’. Ook nu wordt binnen de hele
school gewerkt aan het thema ‘Voeding en gezondheid’. Uiteraard wordt de inhoud
aangepast aan het niveau van de bouw. Er worden diverse lessen en activiteiten gegevens
en soms vindt er een excursie plaats. Zo gaan de leerlingen van bovenbouw 1 naar de
boerderij ‘de Gender’ om te zien hoe gezonde voeding verbouwd wordt. De leerlingen van
benedenbouw 2 besteden veel aandacht aan sport en bewegen en hebben vorige week
woensdag een voetbalclinic gehad van twee echte voetballers.
Tijdens de lessen over gezonde voeding is in benedenbouw 2 ook afgesproken dat de
leerlingen meer water gaan drinken. Ze hebben zelf ontdekt hoeveel suiker er in bepaalde
drankjes zit en hoe slecht suiker kan zijn voor je gezondheid. Daarom drinken de leerlingen
op woensdag alleen water en geen andere drankjes meer.
Ook tijdens het Nationale schoolontbijt, op dinsdag 7 november, wordt uiteraard aandacht
besteed aan gezonde voeding.

Nieuwsbrief

SBO de Schilderspoort

November 2017

Schoolgruiten
Ook dat schooljaar doet de Schilderspoort weer mee aan het
bevorderen van gezonde voeding door het uitdelen van groente en
fruit. Drie maal per week wordt in alle groepen groente of fruit
gegeten.
De schoolgruiten worden op woensdag, donderdag en vrijdag
uitgedeeld.
Dit
betekent dat u op die dagen zelf geen groente of fruit hoeft mee te
geven.
Als
een kind gevarieerd eet, krijgt het alle gezonde stoffen binnen die het in
de
groei nodig heeft. Thuis kunt u de smaakontwikkeling ook stimuleren. In de praktijk blijkt:
zíen eten, doet eten. Complimenteer uw kind als het iets nieuws proeft. Kinderen zijn soms
pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen.
Blijf dus geduldig en houd het positief!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gymkleding en douchen
Wanneer leerlingen gaan sporten hoort daar passende kleding bij. Dit betekent dat we van
alle leerlingen uit benedenbouw 2 en de gehele bovenbouw verwachten dat zij op de dagen
dat ze gymles hebben de volgende spullen bij zich hebben:
- sportbroekje
- sportshirt
- gymschoenen (met witte zolen)
- handdoek
Wanneer een leerling zijn of haar gymspullen vergeten is zal hij hier door de groepsleraar of
vakleraar gymnastiek op worden aangesproken. De leerling krijgt dan gymspullen en een
handdoek van school te leen. Deze spullen moeten vervolgens thuis gewassen worden en
weer op school worden ingeleverd.
Wanneer een leerling bij herhaling (3x) geen gymspullen bij zich heeft mag hij die gymles
niet meedoen. We gaan er van uit dat elke leerling in principe zelf de verantwoordelijkheid
kan dragen zijn of gymspullen mee te nemen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veiligheid op het plein
Leerlingen genieten met volle teugen van ons vernieuwde schoolplein! Zoals elk schoolplein
is ook ons plein gekeurd en voldoet het aan de gestelde normen.
Bij de keuring is duidelijk aangegeven dat het muurtje bij de ingang niet als speeltoestel
beschouwd mag worden. Dit betekent dat leerlingen hier niet meer overheen mogen
klimmen in verband met de veiligheid. Dit is besproken met alle leerlingen en teamleden zien
hier uiteraard op toe. We willen ook ouder(s), verzorger(s) vragen voor en na schooltijd er op
toe te zien dat kinderen niet over dit muurtje klimmen.
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