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    NIEUWSBRIEF 

Oktober 2014 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
de eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Binnenkort kunnen de leerlingen gaan 
genieten van een welverdiende herfstvakantie.  
De periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie staat vooral in het teken van 
huisbezoeken. Bij alle leerlingen van de benedenbouw en van bovenbouw 1 wordt een 
huisbezoek afgelegd. De leraar neemt hiervoor contact met u op. 
Verder starten we in de komende periode weer met de verstrekking van Schoolgruiten 
(groent en fruit) , u kunt hierover meer lezen in deze nieuwsbrief. 

Verder willen we u erop wijzen dat er regelmatig nieuwe berichten en foto’s op de website 
geplaatst worden. Het is zeker de moeite waard met enige regelmaat op onze website 
www.schilderspoort.nl te kijken! 

 

 
Terugblik september - oktober 

 In de tweede week van dit schooljaar kreeg het rekenonderwijs extra aandacht. In alle 

groepen werd aan de hand van stellingen onderzoek gedaan en gerekend. De uitslag 

van het onderzoek werd vervolgens op verschillende manieren weergegeven; grafieken, 

taartpunten, staafdiagrammen; alles kwam voorbij. Het was een geslaagde rekenweek! 

 De Spelletjesdag voor de leerlingen van de benedenbouw was, en we hadden niet 

anders verwacht, weer een groot succes. Mede dankzij de hulp van diverse ouders én 

leerlingen uit bovenbouw 2, konden alle leerlingen aan de gang met de spelletjes die op 

het plein uitgezet waren. 

 Op vrijdag 19 september waren de leerlingen vrij in verband met een studiedag voor het 

team. Gedurende deze dag werkten de groepsleraren aan het opstellen van de 

groepsplannen. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het 

gebied van ICT en de inzet daarvan in de groep. 

 Alle groepsplanbesprekingen zijn inmiddels achter de rug. Binnen de besprekingen wordt 

naar het groepsplan op pedagogisch en didactisch vlak gekeken en worden, waar nodig 

aanpassingen gedaan. Na afloop wordt er op bouw- en schoolniveau bekeken of er 

eventueel opvallende zaken uit de bespreking naar voren komen waar aandacht aan 

besteed moet worden. In de volgende groepsplanbesprekingen zal specifiek naar 

opbrengsten (leerresultaten) gekeken worden. 

 Op dinsdag 23 september vond de Informatieavond en Jaarvergadering plaats. Zowel de 

Oudervereniging als  de Medezeggenschapsraad presenteerden zich tijdens de 

Jaarvergadering, het eerste gedeelte van deze avond. Aansluitend vond de 

informatieavond plaats in de verschillende groepen.     

 

 

       

http://www.schilderspoort.nl/
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 Op woensdag 1 oktober waren de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het team. 

Tijdens deze studiedag werd aandacht besteed aan het rekenonderwijs. Samen met een 

extern deskundige zijn we aan de slag geweest met diverse instructiemodellen, de 

leerlijnen, de wijze waarop het aanbod zo goed mogelijk aangepast kan worden aan de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en de wijze van voorbereiding hierop. Dit alles met 

als doel het rekenonderwijs te optimaliseren en de opbrengsten te verhogen. Op 

woensdagmiddag 19 november zal deze studiedag een vervolg krijgen. 

 Op woensdag 1 oktober ging de Kinderboekenweek officieel van start. In verband met de 
studiedag van woensdag 1 oktober werd de start op de Schilderspoort een dagje 
uitgesteld. De kinderen werden die ochtend welkom geheten door feestelijk uitgedoste 
teamleden. Er werd een polonaise gedaan op het plein en de schoolvlag werd gehesen. 
Bij binnenkomst in de groep had de Oudervereniging voor een feestelijke traktatie      
gezorgd. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Feest”. Er wordt zowel in de 
beneden- als in de bovenbouw aandacht besteed aan dit thema en er zijn weer de 
nodige nieuwe boeken aangeschaft voor onze bibliotheek.  
 

 
Planning oktober - november 

 

 Op maandag 27 oktober vindt er weer luizencontrole plaats in alle groepen. De 

werkgroep die hiervoor in het leven is geroepen heeft zich inmiddels kunnen verheugen 

op de komst van enkele nieuwe leden. Mocht u bereid zijn aan deze werkgroep deel te 

nemen dan kunt u zich wenden tot de groepsleraar van uw kind. 

 Op dinsdag 4 en donderdag 6 november krijgen 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. Deze zogenaamde doe-mee lessen 

zijn een voorbereiding op de voorstelling ‘Jarig’ van Introdans waar deze groepen in 

december heen zullen gaan. 

 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. 

 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. 

 

 

 

Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 oktober  a.s. zijn alle leerlingen vrij  

i.v.m. de herfstvakantie. 

De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht. 
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UNIEK sporten /  Aangepast sporten  

Sporten is niet alleen goed voor je gezondheid, het is ook erg leuk om 

te doen. Tijdens het sporten werk je aan je conditie en bouw je sociale 

contacten op.  Een beperking is zeker géén belemmering om een 

mooie sport te vinden! 

Uniek sporten is er voor kinderen, en jongeren met een beperking. Het 

gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische 

beperking  of gedragsproblematiek.  

Ook binnen de gemeente Zevenaar zijn er diverse sportaanbieders die hieraan mee doen; 

Cordia Sportsworld; DansJeFit; DCS Zevenaar; HVZ (hockey), AV de Liemers (atletiek), 

Budo Instituut Kiryoku (judo) en Watersportvereniging Giesbeek. Ook voor ouders van 

kinderen waarvoor de kosten van een sportvereniging te hoog zijn, zijn er mogelijkheden. 

Voor meer informatie kun je terecht op de website www.unieksporten.nl of bellen met tel.nr. 

026-3773787. 

 

 

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, 25 weken lang. Tijdens de 25 
weken schoolfruit geeft de school EU-
Schoolfruitlessen, digibordlessen en 
Smaaklessen. Ook wij doen dit schooljaar weer 
hieraan mee, en wel om de volgende redenen: 

 Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg 
groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert 
gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 

 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook 
vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt 
schoolfruit prettig.  

 Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te 
leggen.  

 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat 
geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal 
importproducten, zoals bananen en sinaasappels. 

 Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de 
verschillende soorten fruit en groente. 

 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te 
zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen 
meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen 
en snacken. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten 
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 

Leerlingen krijgen met ingang van 3 november wekelijks op dinsdag, donderdag en vrijdag 

dus één stuks groente of fruit. U hoeft dat op die dag niet zelf aan uw kind mee te geven. 

http://www.unieksporten.nl/
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Huisbezoeken 

Zoals u weet gaan de groepsleraren van de Schilderspoort elk jaar bij alle leerlingen op 

huisbezoek. Gedurende dit huisbezoek komen zaken aan de orde zoals ontwikkelings-

perspectief, afstemming van zorg, uitspreken van verwachtingen over en weer en worden er 

vaak concrete afspraken gemaakt. Deze huisbezoeken zullen ook dit jaar weer plaatsvinden. 

De groepsleraar neemt hiervoor contact met u op.  

Voor de ouders van potentiële schoolverlaters vindt het huisbezoek niet meer standaard 

plaats. Voor deze groep leerlingen geldt de regel dat een huisbezoek slechts plaatsvindt 

wanneer de ouders of de groepsleraar daar behoefte aan hebben.  

De betreffende ouders ontvangen na de Herfstvakantie een brief waarin zij kunnen 

aangegeven of zij prijs stellen op een huisbezoek. Indien de behoefte aan een huisbezoek 

vanuit school wordt uitgesproken neemt de groepsleraar met de ouders contact op. 

 

 

Activiteiten in de Herfstvakantie 

Landelijk wordt er in de herfstvakantie het zogenaamde Spookjesfestival gehouden. Een week 

lang wordt er in diverse steden op allerlei manieren aandacht besteed aan Sprookjes. Er 

vinden dansvoorstelling, theatervoorstelling maar ook vertelvoorstellingen plaats. In filmhuizen 

zijn films rond dit thema te zien en ook op verschillende kastelen in onze omgeving zijn 

bijzondere dingen te beleven. Wellicht de moeite waard eens te kijken naar de diverse 

activiteiten op de website www.sprookjesfestival.nl 

 

 

 

 

Of je mee gaat doen aan bovenstaande activiteiten of 

niet, we wensen iedereen alvast een hele fijne 

herfstvakantie toe! 

 

 

http://www.sprookjesfestival.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ntb5oKGc1t65NM&tbnid=Wr_1NfY9ShASpM:&ved=0CAgQjRwwADgI&url=http://www.gbsoosterzele.be/wordpress/herfstvakantie/&ei=enJWUrvJMKWl4ATZkYBo&psig=AFQjCNEX_WkTQvgMjnYEONt3hqj2vx7VOQ&ust=1381483514844562

