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    NIEUWSBRIEF 

Oktober 2016 

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, u 
kunt hierover meer lezen in deze nieuwsbrief. Ook vindt u informatie over PBS en over het 
nieuw in te richten schoolplein. 
 

Terugblik september - oktober 

 Het schooljaar werd gestart met extra aandacht voor groepsvorming. In alle groepen 

werden activiteiten gedaan waarbij kinderen elkaar, nog beter, leren kennen. Tevens 

werd er uitgebreid stilgestaan bij de waarden van de school. 

Op de Schilderspoort staan de waarden respect – veiligheid – vertrouwen – 

verantwoordelijkheid centraal. Daarnaast werden de afgelopen weken weer volop lessen 

in goed gedrag gegeven. Verderop kunt u hier meer over lezen.  

 Op woensdag 21 september vond een studiedag voor het team plaats. Tijdens deze 

studiedag werd aandacht besteed aan het rekenen. Afgelopen schooljaar hebben we een 

start gemaakt met de nieuwe rekenmethode WizWijs. Aangezien we onderwijs op maat 

willen bieden is het hanteren van deze methode méér dan het volgen van de handleiding. 

Hiervoor krijgt het team dan ook begeleiding van externe deskundigen. Zij zullen, samen 

met leden van het managementteam en de intern begeleiders, de komende periode 

klassenbezoeken afleggen. Deze klassenbezoeken worden samen nabesproken. 

Daarnaast vindt er scholing plaats en worden de rekenlessen gezamenlijk voorbereid.  

Op die manier hopen we weer een stap te kunnen zetten in de verbetering van ons 

rekenonderwijs. 

 De spelletjesochtend op vrijdag 23 september 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 dinsdag 27 september vond de informatieavond plaats. Alle ouders konden 

kennismaken met de groepsleraar van hun kind en kregen informatie over het reilen en 

zeilen binnen de groep. De ouderavond had in verschillende groepen een vernieuwde 

invulling waar ouders enthousiast op reageerden. 

Aan de ouders van bovenbouw 2 werd informatie gegeven over het vervolgonderwijs en 

de voorbereiding daarop.  

Ook de jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad en Oudervereniging vond 

tijdens deze avond plaats. Zowel MR als OV hielden een presentatie over hun activiteiten 

in schooljaar 2015-2016.  
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Daarnaast vonden er verkiezingen plaats voor de MR. Er is momenteel nog een vacature 

voor de oudergeleding van de MR dus mocht u interesse hebben dan kunt u dit melden 

bij de voorzitter van de MR via mr@schilderspoort.nl of bij de leerkracht van uw kind. 

 Op woensdag 5 en vrijdag 7 oktober verzorgde ANWB Streetwise praktische lessen in 

verkeersveiligheid. Kinderen leerden hoe zij veilig de weg moeten oversteken; er werden 

fietsoefeningen gedaan; kinderen leerden over de remweg van een auto en de invloed 

van de reactietijd op die remweg én er werd geoefend wat je zelf kunt doen om je 

veiligheid in het verkeer te vergroten. Iedereen was enthousiast over deze lessen. 

 Deze week ging de Kinderboekenweek officieel van start. Opa’s en Oma’s staan tijdens 
de Kinderboekenweek centraal onder het motto ‘voor altijd jong’. Dit was duidelijk te zien 
aan meesters en juffen die er plotseling als Opa’s en Oma’s uitzagen. Binnen alle 
groepen wordt er aandacht besteed aan dit thema. Op de website kunt u hier meer over 
lezen en zien. 

 

 

Planning oktober - november  

 Op woensdag 19 oktober wordt het startsein gegeven van de aanleg van ons nieuwe 

schoolplein. We maken er een feestelijke start van die ’s morgens om 9.00 uur 

plaatsvindt. In de loop van het schooljaar zullen er telkens nieuwe zaken op het plein 

verschijnen. Het belooft een prachtig plein te worden! 

 In de week van 17 t/m 20 oktober vinden de eerste adviesgesprekken plaats met 

ouders van schoolverlaters betreffende het Voortgezet Onderwijs. U ontvangt hiervoor 

een uitnodiging via de groepsleraar van uw kind. 

 

 Op maandag 31 oktober vindt er weer luizencontrole plaats in alle groepen. De 

werkgroep die hiervoor in het leven is geroepen is nog op zoek naar nieuwe leden. Mocht 

u bereid zijn aan deze werkgroep deel te nemen dan kunt u zich wenden tot de 

groepsleraar van uw kind. 

 Op maandag 31 oktober start het schoolbrede thema Vervoer en verkeer.  

 In de week van 7 november brengen de groepen uit bovenbouw 2 een bezoek aan 

Technoplaza  waar zij technieklessen zullen volgen. Voor een van de vier groepen zal 

deze les reeds op dinsdag 11 oktober plaatsvinden. 

 Op woensdag 6 november vinden de voorrondes plaats voor de Nationale 

Voorleeswedstrijd. De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende 

leesbevorderingscampagne voor leerlingen uit bovenbouw 2.  

 Dinsdag 16 november wordt door Sinterklaas de hulp gevraagd van de ouders van 

benedenbouw 1 en van de groepen van Bea / Ramona en Daisy / Edith. Te zijner tijd  

ontvangt u de officiële uitnodiging voor deze avond. 

 

 

 

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 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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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 dan 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. 

 

 

Schoolwide Positive Behavior Support  

Voor elke ruimte binnen de school zijn de 

gedragsverwachtingen helder geformuleerd. De 

gedragsverwachtingen zijn in de betreffende ruimte 

terug te vinden, zowel in woorden als in pictogrammen. 

De regels worden met de leerlingen ingeoefend.  

Wanneer een leerling positief gedrag laat zien kan 

hij/zij daarvoor beloond worden met een muntje. 

Iedereen binnen de school kan deze muntjes uitdelen 

en op elk moment kan een leerling hiermee verrast 

worden. De muntjes worden in de klas verzameld in de 

daarvoor bestemde buis en bij een van te voren 

afgesproken aantal behaalde muntjes volgt uiteraard 

een beloning! Deze beloning kan gegeven worden in 

verschillende vormen, denk bijvoorbeeld aan een keer 

extra buiten spelen; samen thee drinken en dergelijke.  

Het uitgangspunt van PBS is het benadrukken van het 

positieve gedrag. Iedereen, jong en oud, is immers 

gevoelig voor een beloning! 

Als kinderen vaak een compliment krijgen dan 

-     Wordt het duidelijk voor ze welk gedrag ze wel en welk gedrag ze niet moeten laten zien.  

      Dat geeft kinderen een veilig gevoel. 

-     Slapen kinderen ’s nachts beter omdat ze zich veilig voelen. 

-     Hoeven ze geen andere manieren uit te proberen om aandacht van je te krijgen. 

-     Krijgen ze een positieve band met je. 

-     Willen ze graag nieuwe dingen leren. 

-     Krijg je zelf een positief gevoel. 

Jonge kinderen reageren meestal heel goed op complimenten, op welke manier je ze ook 

geeft. Oudere kinderen vinden complimentjes soms vervelend. Ze raken dan geïrriteerd of 

schamen zich zelf een beetje. Ze vinden het vaak prettiger als complimenten ‘privé’ gegeven 

worden, zodat niet iedereen het hoort. Ook een high-five of ander positief teken waarderen 

zij!  

Als je een kind steeds op dezelfde manier een compliment geeft, loop je het risico dat het 

minder effect gaat hebben.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP-4X-mdDPAhXLXBoKHY4GBG4QjRwIBw&url=http://save-image.com/images/kindercoach&bvm=bv.135258522,d.d2s&psig=AFQjCNHjhhnQqdQzOAqIFUPDIOQhn_kT-w&ust=1476187707829467
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Gebruik dus naast ‘gewone’ complimenten ook andere soorten complimenten, bijvoorbeeld: 

-  Leg eens complimentenkaartje of briefje neer op het kussen of in de jaszak van je kind. 
-  Geef een ‘roddel-compliment’. Vertel aan iemand anders (bijvoorbeeld via de telefoon)    

wat je kind zo goed heeft gedaan, doe net alsof hij/zij het niet mag horen. 
-  Geef een ‘vraag-compliment’. Vraag hoe het je kind gelukt is om dit zo goed te doen. 

‘’hoe is het je gelukt om zo goed te spelen? Wat deed je precies?’’ 
- Geef een ‘probeer-compliment’. Als je kind het nog niet helemaal goed heeft gedaan, 

maar het wel duidelijk goed probeerde te doen; ‘’ik zag dat je je best deed om stil te zitten 
bij het eten. Ik weet dat het heel moeilijk voor je is, knap hoor’’ 

 
 

 
Schoolplein SBO de Schilderspoort 

Het ontwerp voor het nieuw in te richten schoolplein is inmiddels gereed. Het belooft een 

prachtig plein te worden! 

De eerste werkzaamheden zullen deze week starten. De hoofdingang zal meer aandacht 

krijgen en het eerste groen wordt geplant. Een groep leerlingen uit bovenbouw 2 zal hierbij 

de helpende hand gaan bieden. 

Op woensdag 19 oktober willen we een kleine ‘officiële’ opening van de plein-

werkzaamheden vieren, samen met alle kinderen. 

De verdere inrichting zal stapsgewijs plaatsvinden. We houden u via de nieuwsbrief hiervan 

op de hoogte. 

Daarnaast wordt er nog druk gezocht naar sponsoren, immers een mooi plein brengt de 

nodige kosten met zich mee. 

Ouders die zich vorig jaar hebben opgegeven om mee 

te werken worden, zodra dat nodig is, benaderd. 

Mochten er nieuwe ouders zijn die zich, op welke wijze 

dan ook, willen inzetten voor ons nieuw in te richten 

plein of die voor eventuele sponsoring kunnen zorgen 

dan houden wij ons aanbevolen! Ouders kunnen zich 

het beste wenden tot de groepsleraar van hun kind. 

 

 

EU-Schoolfruit, oftewel Schoolgruiten 

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, 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.  
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 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 20 november wekelijks op dinsdag, woensdag en 

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

geven. 

Veiligheid en parkeren 

Zoals u weet is het ’s ochtends een drukte van belang op de Schilderspoort; bussen rijden af 

en aan en leerlingen worden, al dan niet met de auto, door ouders gebracht of fietsen 

zelfstandig naar school. 

Het is van groot belang dat we ons allemaal aan de gestelde regels en afspraken houden om 

op die manier de veiligheid van iedereen te waarborgen. 

We verzoeken alle ouders die hun kind met de auto brengen dan ook met klem hun auto niet 

te parkeren op de parkeerstrook die grenst aan het plein! Zoals u ook aan de borden kunt 

zien is deze parkeerstrook bedoeld voor de bussen. 

Ouders kunnen hun auto in de parkeervakken zetten en vanaf  daar, samen met hun kind, 

oversteken naar het plein. 

 

Ouderpanel 

Op de Schilderspoort vinden we het van groot belang dat ouder(s) / verzorger(s) op 

verschillende manieren betrokken worden bij het onderwijs van hun kind. Dit kan 

bijvoorbeeld door in de groep te ondersteunen bij bijzondere activiteiten; door deel te nemen 

aan de Oudervereniging of Medezeggenschapsraad maar ook door deelname aan het 

Ouderpanel. Binnen dit Ouderpanel, dat twee maal per jaar bij elkaar komt, wordt van 

gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen zoals bijvoorbeeld: de communicatie tussen 

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

dergelijke. De bijeenkomsten voor dit schooljaar staan gepland op donderdag 17 november 

en donderdag 16 maart van 19.30-21.00 uur. 

Mocht u deel willen nemen aan het Ouderpanel dan kunt u zich melden bij de groepsleraar 

van uw kind. 

 

 

Het team van de Schilderspoort wenst jullie allemaal  

alvast een fijne herfstvakantie! 
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