NIEUWSBRIEF
Juni / Juli 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
De laatste periode van het schooljaar is weer aangebroken. Een periode die bol staat van
activiteiten, zoals schoolreis, schoolkamp, verjaardagen juffen/meesters en excursies. Voor
de schoolverlaters staat deze tijd ook in het teken van de musical. Tevens worden in deze
laatste periode de halfjaarlijkse toetsen afgenomen. Samen met de leerkracht worden de
resultaten hiervan besproken tijdens het voortgangsgesprek.
Terugblik
Na de meivakantie stond het thema de tuin centraal, waarbij het accent in de bovenbouw lag
op het milieu. Lessen werden gekoppeld aan de thema's en er werd praktisch aan de slag
gegaan met het maken en vullen van de schooltuintjes.
De benedenbouw 1 sloot het thema af met de opening van het nieuw stuk schoolplein door
daar met ouders te picknicken en te genieten van de groentesoep die door de kinderen
gemaakt was.
Planning juni en juli 2018


In de week van 18 juni vinden de voortgangsgesprekken plaats. U heeft hiervoor een
uitnodiging ontvangen. Samen met de leerkracht bespreekt u de vorderingen van uw
kind en tevens ligt het Portfolio klaar. De leerlingen van de bovenbouw sluiten aan bij het
gesprek met de leerkracht en ouder(s). Aansluitend aan het Voortgangsgesprek vraagt
de leerkracht u op de computer een enquête in te vullen. In het kader van de
kwaliteitsbewaking is uw mening van belang. We hopen dan ook van harte dat zoveel
mogelijk ouders de moeite willen nemen de enquête in te vullen.



20, 21 en 22 juni gaan de leerlingen van bovenbouw 2 met hun leerkrachten op kamp.
Ook dit jaar zal het programma vol gezellige, leuke, spannende, gekke en sportieve
activiteiten staan. Ouders van betreffende leerlingen hebben hier al informatie over
ontvangen.



Zowel de zittende als de nieuwe leerlingen zullen na de zomervakantie in een nieuwe
groep starten. De intern begeleiders, samen met een aantal leerkrachten, gaan komende
weken hard aan de slag om tot een zo passend mogelijke verdeling te komen.



Op dinsdagmiddag 3 juli wordt de groepsindeling bekend gemaakt. Aan de kinderen
wordt verteld met welke leerkracht(en) en kinderen ze volgend schooljaar een groep
zullen vormen. 's Middags krijgen zij ook een brief mee naar huis, zodat u als ouder(s)
weet in welke bouw en groep geplaatst zal worden.



Woensdagochtend 4 juli van 9.00 – 10.00 uur gaan de leerlingen vervolgens
kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en hun nieuwe leerkracht(en). Ook de
nieuwe leerlingen en hun ouders zijn dan op school aanwezig. Gedurende de
kennismaking in de groep wordt voor de ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe leerlingen
en informatiebijeenkomst gehouden.



Donderdag 5 juli voeren de leerlingen van bovenbouw 2 de musical 'Bruidspaar
vermist' op in het Musiater in Zevenaar. Voordat dit zover is, zijn ze de komende weken
nog erg druk met repeteren, liedjes instuderen onder begeleiding van juf Mayke en een
passend decor aan het maken. Op donderdag 5 juli gaan de kinderen van benedenbouw
2 en bovenbouw 1 de musical bewonderen en 's avonds alle ouder(s), verzorger(s) van
de schoolverlaters. Deze avond zullen we ook afscheid nemen van de schoolverlaters en
hun ouder(s), verzorger(s). Een tijd van afscheid en nieuw begin, veel geleerd en nieuwe
dingen te leren op de vervolgopleiding. We wensen hen alvast een fijne tijd toe en hopen
dat ze nog eens langskomen om te vertellen hoe het met ze gaat.



Vrijdag 6 juli zijn alle leerlingen om 14.00 uur vrij en kan iedereen gaan genieten van
een welverdiende zomervakantie. De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte.

Schoolwide PBS
Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het
versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het
creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen
voorkomt. We merken met z'n allen dat PBS heel veel goeds doet met het pedagogisch
klimaat op school. Dit bleek ook weer uit de enquête die leerlingen van de bovenbouw,
anoniem, ingevuld hebben over het pedagogisch klimaat op school.
Bij het zien en horen van het journaal, het lezen van de krant en bij de dingen die we
dagelijks om ons heen zien / horen gebeuren, zou je wensen dat meer mensen weet zouden
hebben van PBS, zodat we met z'n allen meer op een positieve manier bezig kunnen zijn
rond waarden als respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen.

Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden
Graag wijzen wij u eens op de site www.vggm.nl/ggd . Op deze site zijn onder de kop 'jeugd
& gezondheid' veel folders te vinden over uiteenlopende onderwerpen die interessant
kunnen zijn voor (ouders van) kinderen van 0-4 jaar en voor (ouders van) kinderen/jongeren
van 4-18 jaar.
Verkeersveiligheid
We hebben er al vaker aandacht aan besteedt; de verkeersveiligheid rondom de school. We
vinden de veiligheid van u en de kinderen van groot belang en hebben hier ook met de
gemeente over gesproken. Wellicht heeft u het al opgemerkt, er is een verkeersbord
geplaatst met de rijrichting erop waarmee we de situatie rond school overzichtelijker en
veiliger maken. Uiteraard blijft het belangrijk langzaam te rijden en goed uit te kijken. Dit
vragen ook de personen die gebruik maken van het fietspad naast de school
(Hunneveldweg richting de parkeerplaats). Regelmatig vergeten automobilisten hier
voorrang te verlenen aan fietsers of voetgangers..

Schooltijden
We hebben het u al eerder medegedeeld. Met ingang van augustus 2018 zullen de
schooltijden veranderen. We hanteren dan het model waarbij de schooltijden elke dag gelijk
zijn, te weten van 8.45 - 14.15 uur. De inloop blijft gelijk. De deuren gaan vanaf 8:30 uur
open en vanaf die tijd is er ook toezicht op het plein. We hebben uiteraard ook de
Gemeenten en de Vervoersmaatschappijen van deze wijziging op de hoogte gebracht.
Vakantierooster 2018-2019
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedagen
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Goede Vrijdag
Meivakantie incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag
Hemelvaart (+ vrijdag)
Studiedagen en Pinksteren
Zomervakantie

01-10-2018
15-10-2018 t/m 19-10-2018
23-11-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
08-02-2019 t/m 11-02-2019
04-03-2019 t/m 08-03-2019
11-03-2019
19-04-2019
22-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
07-06-2019 t/m 11-06-2019
08-07-2019 t/m 17-08-2019

Het team van de Schilderspoort wenst
iedereen alvast een fijne zomervakantie!
De schoolverlaters wensen we veel
succes op hun nieuwe school! Alle andere
leerlingen en hun ouders zien we graag
weer terug op maandag 20 augustus.

