NIEUWSBRIEF
Oktober 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Een periode waarin weer veel
activiteiten hebben plaatsgevonden. U kunt hierover meer lezen in deze nieuwsbrief.
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.

Terugblik augustus - september









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. Er zijn al veel kinderen, met een muntje, beloond voor goed
gedrag. En verschillende groepen hebben al kunnen genieten van hun eerste
groepsbeloning, zoals extra buitenspel, pannenkoeken eten, vrij spel.

De oudervereniging heeft in samenwerking met de sportschool en de
vakleerkrachten gym een bootcamp clinic georganiseerd. Dit was
een groot succes. Het was mooi te zien hoe de kinderen elkaar
hielpen en fanatiek en sportief bezig waren. Voor hun inzet en als
aandenken kregen alle kinderen een medaille uitgereikt.
Op 17 september bracht de inspectie een bezoek aan school. Verderop kunt u hier meer
over lezen
Na de respectweken stond het schoolbrede thema ‘De wereld om ons heen’ centraal.
De benedenbouw richtte zich met name op de naaste omgeving en Nederland. In de
bovenbouw werd aandacht besteed aan West-Europa en Amerika. Naast lessen in de
eigen groep, vonden er ook groepsdoorbroken activiteiten plaats rond dit thema.
Groepsleraren zijn druk bezig geweest met het maken van de groepsplannen. In de week
van 8 oktober vinden de groepsplanbesprekingen plaats. 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.
Op dinsdag 18 september vond de informatieavond plaats. Alle ouders konden
kennismaken met de groepsleerkracht van hun kind en kregen informatie over het reilen
en zeilen binnen de groep. Aan de ouders van bovenbouw 2 werd tevens 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 2017-2018 en de plannen voor schooljaar 2018-2019.

Inspectiebezoek
De inspectie heeft in augustus en september een onderzoek uitgevoerd bij de
Schilderspoort. Tijdens dit onderzoek werd zowel op bestuursniveau als op schoolniveau
gekeken naar kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer. Tevens werd het
onderwijsproces, met name zicht op ontwikkeling en begeleiding en het schoolklimaat onder
de loep genomen. Er werden documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de
medezeggenschapsraad, de Raad van Bestuur, de directeur en het managementteam.
Tevens is er gesproken met leerlingen en teamleden en werden verschillende lessen
bezocht.
Samenvattend oordeel:
Zowel de kwaliteitszorg als het financieel beheer van SBO de Schilderspoort zijn van
voldoende kwaliteit.
Het zicht houden op ontwikkeling en begeleiding wordt als voldoende beoordeeld. De school
volgt de ontwikkeling van de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling
kunnen volgen.
Ook het schoolklimaat wordt positief beoordeeld. Uit gesprekken die gevoerd zijn met
leerlingen, het team en de ouders in de MR blijkt dat de veiligheidsbeleving enorm is
toegenomen de afgelopen twee jaren. De vragenlijsten en de observaties door de inspectie
in de klas bevestigen dit beeld.
Het pedagogisch klimaat wordt als goed beoordeeld. Het beleid en het aanbod van SBO de
Schilderspoort verdienen een compliment. De teambreed gedragen
aanpak van PBS blijkt goed te werken.
Al met al kunnen we als team trots zijn en hopen we dat u, als
ouder/verzorger, dat ook bent!
Vertrek Laska Könning
Laska is al geruime tijd als logopedist werkzaam binnen onze school. Naast deze
werkzaamheden werkte zij ook binnen het Samenwerkingsverband en sinds kort op een
school in Arnhem. De combinatie van 3 banen was dermate pittig dat Laska, heel begrijpelijk,
besloten heeft met ingang van 1 november a.s. een van de drie banen op te zeggen. Helaas
is daarbij de keuze op de Schilderspoort gevallen. We zullen Laska’s enthousiasme,
vakkennis, teamspirit en betrokkenheid enorm gaan missen! We wensen haar veel succes in
haar verdere carrière en zijn blij dat we haar binnen het Samenwerkingsverband nog blijven
ontmoeten.
Voor de leerlingen die door Laska begeleid werden betekent dit dat er gedurende de maand
november geen logopedie gegeven wordt.
We zijn blij dat we met ingang van 1 december aanstaande een nieuwe logopedist kunnen
verwelkomen die Laska’s taken op zich zal nemen. We heten Lotte van Veldhuizen dan ook
van harte welkom binnen ons team!
Overigens zal binnen de speelpraatgroep de taak van Laska overgenomen worden door
Edith van Gils, groepsleraar in benedenbouw 2 en tevens gedragsspecialist binnen onze
school. We wensen Edith succes en plezier met deze nieuwe taak!
Honden op het schoolplein
Het ophalen of wegbrengen van uw kind naar school samen met zijn/haar hond is natuurlijk
gezellig en leuk.
Aangezien niet alle kinderen honden leuk vinden en we ook kinderen op school hebben die
er echt bang voor zijn, vragen wij u met uw, aangelijnde, hond buiten het hek te
wachten/blijven, zodat angstige situaties vermeden kunnen worden.
OV
Binnen onze school hebben we naast de MR ook een actieve OV. Voor meer informatie over
de OV verwijs ik u naar de laatste pagina van deze nieuwsbrief waarop een uitgebreid stuk,
geschreven door de OV, te vinden is en ziet u ook wie er zitting hebben in de OV.

Verkeersveiligheid
Weer eens aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de
school. We vinden de veiligheid van de kinderen van groot belang en
hebben hier ook met de gemeente over gesproken. Graag zouden we
drempels voor de school willen, maar de gemeente vindt dit niet
noodzakelijk. Uiteraard blijven wij hier bij de gemeente op aandringen.
Wel is er, door de gemeente, voor de vakantie een
verkeersbord geplaatst met de rijrichting erop waarmee we de situatie
rond school overzichtelijker en veiliger maken.
Uiteraard blijft het vooral belangrijk langzaam te rijden, de auto te parkeren op de daarvoor
bestemde plaatsen en goed uit te kijken.
Luizencontrole
Iedere maandag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen. We hebben
een aantal ouders die deze klus altijd op zich nemen. Om het controleren wat sneller en
makkelijker te laten verlopen vragen wij u, om op de dagen dat de controle plaatsvindt,
mooie creaties als vlechtjes en dergelijke achterwege te laten. Graag de haren los, in een
simpele staart en zonder gel. Het spreekt voor zich dat het ook fijn is als het haar gewassen
is.
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
ontwikkelingsperspectief, 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 bericht 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.

1,2,3, Zing
Misschien kent u het nog van vorig jaar. Wij werken met de
muziekmethode 1,2,3 zing. Naast lessen in de groep biedt deze
methode ook de mogelijkheid om thuis liedjes terug te luisteren. De
kinderen kunnen thuis inloggen op www.123zing.nl/kids om de liedjes
nogmaals te horen, te zingen en muzikaal aan de slag te gaan.

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.
 Het werkt. Leerlingen die op school kennis maken en eten van fruit / groente , kiezen
thuis ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen.
 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.
 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 13 november t/m 18 april 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.
Planning oktober - november
Op woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart. Het thema is ‘Vriendschap’. De
Kinderboekenweek duurt tot 14 oktober. In deze weken vinden er ook allerlei activiteiten
plaats in de bibliotheken en boekwinkels waar u met uw kind aan deel kunt nemen.
Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 oktober a.s. zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. de herfstvakantie.
De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht.











Op maandag 22 oktober start het schoolthema ‘Vroeger en nu’. Benedenbouw 1 zal
zich richten rond de tijd van de opa’s en oma’s, in de benedenbouw 2 zal de Prehistorie
centraal staan en in de bovenbouw de Middeleeuwen. Het worden vast weer boeiende
lessen en activiteiten.
Op maandag 22 oktober vindt er weer luizencontrole plaats in alle groepen. Mocht u
ook bereid zijn aan deze werkgroep deel te nemen dan kunt u zich wenden tot de
groepsleerkracht van uw kind.
Op woensdag 24 oktober vergadert de Medezeggenschapsraad van 19:30-21:30 uur.
Op dinsdag 6 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. De kinderen
ontbijten die dag gezamenlijk in de groep. U krijgt hierover te zijner tijd meer informatie.
Op maandag 12 november vergadert de Medezeggenschapsraad van 19:30-21:30 u.
Op woensdag 14 november 8 vergadert de Oudervereniging van 19:30-21:00 uur.
Dinsdag 20 november wordt door Sinterklaas de hulp gevraagd van de ouders van
benedenbouw 1 en van de groepen van Bas en Laura / Edith. U ontvangt nog de officiële
uitnodiging voor deze avond.

Het team van de Schilderspoort
wenst u een fijne herfstvakantie!

Oudervereniging
Schilderspoort
Website: http://www.schilderspoort.nl/oudervereniging
Email:

oudervereniging@schilderspoort.nl

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Tijdens de jaarvergadering van 18 september jl. heeft het bestuur van
de oudervereniging aangegeven dat 1 van de doelen is om meer
bekendheid te geven aan de oudervereniging. Wij zullen in iedere
nieuwsbrief van school een stukje schrijven vanuit de OV waarin we u
op de hoogte gehouden van de komende activiteiten, verslag van
activiteiten die geweest zijn en de allernieuwste ontwikkelingen.
Hebt u vragen en/of opmerkingen ten aanzien van de activiteiten van
de OV dan kunt u deze sturen naar
oudervereniging@schilderspoort.nl
Wij streven ernaar om uw mail binnen 2 werkdagen te
beantwoorden.

Facturen vrijwillige ouderbijdrage
Dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op
€ 30,- per kind voor een volledig schooljaar.
Bij instroom van nieuwe leerlingen in de loop van het jaar zal
het bedrag naar rato berekend worden.
De facturen zullen dit schooljaar voor het eerst via DigiDuif
verstuurd worden. Mocht u geen gebruik maken van DigiDuif
krijgt uw kind een brief mee naar huis, met daarin alle
informatie.
-------------------------------------------------------------------------------------------Nieuws van de Oudervereniging
Het bestuur van de oudervereniging is alweer volop aan het werk.
We hebben onze eerste vergadering gehad en een aantal nieuwe
leden verwelkomt. Verderop in deze nieuwsbrief zullen zij aan u
voorgesteld worden.
Ook is de eerste activiteit al geweest, namelijk de bootcamp, en zijn
wij druk bezig met de voorbereidingen van allerlei verschillende
activiteiten. Er zijn weer veel enthousiaste ideeën bedacht. Om al die
ideeën te bedenken en alle plannen uit te kunnen voeren hebben we
altijd nieuwe ouders nodig. Dus, wanneer het u leuk lijkt om aan te
sluiten bij de OV, bent u van harte welkom!
Alles wat we doen, kunnen we natuurlijk nooit doen zonder de
ouderbijdrage. Het is dan ook heel belangrijk dat u die betaalt.

Belangrijke data
De eerste week van oktober
verzending factuur vrijwillige
ouderbijdrage via DigiDuif
12-10-2018
Verjaardag “Poortje”
22-10-2018
Luizencontrole

Belangrijke mededelingen
Naar aanleiding van onze oproep
bij de jaarvergadering voor de
werkgroep luizencontrole, hal
decoratie, bibliotheek ouders en
verkeersouder, kunnen wij u
vertellen dat er een ouder zich
gemeld heeft om de taak van
verkeersouder op zicht te nemen.
Tevens hebben 3 ouders zich
gemeld voor de bibliotheek en
hebben wij genoeg ouders voor de
luizencontrole.
Ondanks deze aanmeldingen zijn
wij nog steeds opzoek naar ouders
voor de decoratie en de bibliotheek

Wist u dat?
Als u de vrijwillige ouderbijdrage
betaalt, u als ouder automatisch lid
bent van de OV? Dit houdt in dat u
vergaderingen mag bijwonen en
ideeën kunt inbrengen.
Wij helaas geen foto’s mogen
gebruiken van de activiteiten i.v.m.
de nieuwe privacy wetgeving?
De OV altijd op zoek is naar
enthousiaste ouders die ook toe
willen treden tot de OV?
Het bestuur van de OV dit
schooljaar 7x vergadert?

Verslag Bootcamp
Op dinsdag 4 en donderdag 6 september was er een Bootcamp bij fitnesscentrum Zevenaar georganiseerd
in samenwerking met FAMFIT. FAMFIT stimuleert het sporten samen met je kind; samen fitter worden en
plezier hebben en leuke uitdagende oefeningen in een circuit afgewisseld met spelletjes.
Wat vonden de kinderen (en leerkrachten) het leuk!
Ruim een half uur is elke groep kinderen intensief bezig geweest en uitdagingen aangegaan. De bootcamp
was over 2 dagen verdeeld: op dinsdag de bovenbouw en op donderdag de onderbouw. Allebei de dagen
zijn zonder incidenten verlopen, echter op dinsdag liep de temperatuur aardig op waardoor er sommige
kinderen waren die het erg warm hadden. Dit werd later opgelost door emmers water neer te zetten zodat
zij konden afkoelen. Eenmaal terug in de klas werden de leerlingen en leerkrachten getrakteerd op een
ijsje. Na afloop kregen alle kinderen een medaille omdat ze die echt verdiend hebben. Op verzoek van
school zal de bootcamp volgend schooljaar georganiseerd gaan worden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie zitten er in het bestuur van de oudervereniging?
Ik ben Femke, de ‘bonus’
mama van Youri.
Ik zit bij de OV om leuke
activiteiten te organiseren,
maar ook om een klankbord
te zijn voor de overige ouders.

Ik ben Chantal, de mama
van Liam. Ik ben bij de OV
gegaan, omdat ik graag wil
helpen om leuke dingen te
organiseren, zodat de
kinderen plezier hebben.
Chantal Boterman, voorzitter

Femke van der Laan, penningmeester

Ik ben Femke, de moeder van
Stan. Ik ben bij de OV gegaan
om de blije gezichtjes te zien
als ze genieten van de
activiteiten die wij organiseren.

Femke Meijer, secretaris

Ik ben Manuela, de moeder
van Lars. Ik zit bij de OV om
samen met andere ouders
leuke activiteiten te organiseren, zodat de kinderen een
leuke schooltijd hebben.
Manuela Mulder, lid

Ik ben Marieke, de mama van
Daan. Ik zit bij de OV omdat ik
het leuk vind om te helpen bij
de activiteiten en kids zo blij te
zien want daar draait het om.
Marieke Wolsink, lid

Ik ben Tanja, de mama van
Sterre. Ik zit bij de OV omdat
ik een groot voor-stander ben
van leuke en educatieve
spelletjes en dagjes uit.
Tanja Durant, lid

Ik ben Petra, de moeder
van Dion. Ik zit bij de OV,
omdat ik meer betrokken
wil zijn bij de activiteiten
van de Schilderspoort.

Ik ben Chantal, de moeder
van Thymen en Sven. Ik zit in
de OV zodat ik mij meer
betrokken voel bij de activiteiten van mijn kinderen.
Chantal Vriezen, lid

Petra Jansen, lid

