NIEUWSBRIEF
Februari 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
De eerste weken van 2019 zitten er alweer op. Weken waarin nieuwe leerlingen gestart zijn, toetsen
afgenomen zijn, voortgangsgesprekken gevoerd zijn, eindadviesgesprekken plaatsvonden en waarin
het project Vervoer en Verkeer centraal stond.

Terugblik december - januari


In december hebben diverse activiteiten plaatsgevonden waarbij we veel hulp hebben gekregen
van de Oudervereniging. Heel fijn dat we een actieve OV hebben. Leden van de Ov,
bedankt voor jullie hulp en inzet.



We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde kerstmarkt. Kinderen hadden allerlei mooie
dingen gemaakt, zongen, organiseerden activiteiten en her en der was er eten en drinken te
koop. Ook de tweedehands spullen en de verse oliebollen waren erg in trek. Met z’n allen hebben
we er een fijne, gezellige avond van gemaakt die druk bezocht werd. Bedankt hiervoor. Met de
opbrengst zijn we ook erg blij. Deze avond heeft ruim 1700,- Euro opgehaald. Zoals u weet gaat
de helft daarvan naar vervanging van de zieke bomen op het schoolplein en de helft naar de
Voedselbank. Er is al contact gelegd met de voedselbank en binnenkort zullen een aantal
kinderen het bedrag overhandigen.



Tijdens het project ‘Vervoer en Verkeer’ hebben alle
groepen les gekregen van de ANWB.
Om kinderen beter te leren omgaan met het drukker
wordend verkeer, heeft de ANWB het programma
Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én
leerzaam verkeerseducatieprogramma, dat scholen helpt bij
het verkeersvaardig maken van kinderen.
Professionele instructeurs kwamen een ochtend naar onze
school en gaven verkeerstrainingen op maat. De kinderen
hebben erg goed meegedaan en veel geleerd over
oversteken, remweg, fietsvaardigheid etc.



Er zijn afgelopen maand kinderen uit de bovenbouw voor minilessen naar het Symbion geweest
en er zijn een paar groepen naar het Watermuseum geweest. Daar zijn ze vooral praktisch aan
de slag gegaan en hebben door praktisch bezig te zijn nieuwe kennis opgedaan.

Carnaval
In de plaatsen om ons heen barst het carnavalsgebeuren al aardig los. U heeft al een bericht
ontvangen dat wij vrijdag 1 maart carnaval vieren op school. Kinderen mogen
die dag verkleed naar school komen. ‘s Ochtends volgen we, verkleed, het
normale lesprogramma en ‘s middags worden er in de bouwen allerlei leuke
activiteiten georganiseerd voor de kinderen.
Verdere informatie over die dag kunt u teruglezen in de brief die u daarover verzonden is.

Verkeersveiligheid
Onze verkeersouder, Harald van der Laan, heeft contact gehad met de gemeente om te praten over
de verkeersveiligheid rond de school. Om een goed beeld te krijgen op deze veiligheid heeft de politie
een tweetal momenten, vanaf het dak van de school, de snelheid gemeten van naderende auto’s (dit
om een beeld te krijgen, niet om boetes uit te delen). Ook hebben zij de verkeerssituatie bekeken. Uit
de metingen/observaties van de eerste dag kwam naar voren:
Van de 60 voertuigen die met een lasergun gecontroleerd zijn
hebben er:
- 20 minder dan 30 km/h gereden.
20 tussen de 30 en 40 km/h gereden.
20 harder dan 40 km/h gereden.
Er kan daarom ook gesteld worden dat meer dan 60% te hard
rijdt. En 30% zo hard rijdt dat dit bij een normale controle een bekeuring zou opleveren. Ook hebben
ze naar de situatie gekeken op het moment dat kinderen en ouders naar huis gaan.
Samen met Harald gaan we met Veilig Verkeer Nederland en met een beleidsmedewerker van de
gemeente Zevenaar in gesprek, om te kijken welke aanpassing mogelijk zijn om de verkeersveiligheid
rond de school te verbeteren.
Daarnaast blijft het gedrag van verkeersdeelnemers rond de school natuurlijk het belangrijkste. We
vragen u dan ook dringend rekening te houden met de veiligheid door uw snelheid aan te passen, uw
auto op een veilige manier te parkeren en rekening te houden met andere weggebruikers.

Gratis sporten na schooltijd
De gemeente Zevenaar is een sportief initiatief gestart.

Zit

Naschools Sporten.
jij in groep 1 t/m 8 en heb jij zin om na school te sporten?
Aanmelden is niet nodig.
Neem je vrienden en vriendinnen mee!
Het sporten is gratis.
Neem je eigen sportkleren en zaalschoenen mee!
Voor wie? Groep 1 t/m 8 van de basisschool
Wanneer? Elke dinsdag vanaf 15 jan. tot aan de
zomervakantie van 15.30 - 16.30 uur
Waar? Sporthal Lentemorgen, Lentemorgen 3, 6903 CT
Zevenaar Let’s go!

Vervanging bij ziekte
U heeft misschien in het nieuws gehoord of gelezen dat het vinden van een inval-leerkracht steeds
moeilijker wordt. Ook op de Schilderspoort lopen we regelmatig tegen een vervangingsprobleem aan.
Zodra een leerkracht zich ziek meldt, vragen wij vervanging aan bij Personeelscluster Oost-Nederland
(PON) Tot op heden hebben zij in de meeste gevallen een invaller kunnen sturen. Door het te kort
aan leerkrachten wordt dit, zeker in tijden van griepgolven, steeds moeilijker.
In een aantal gevallen, waarbij er geen invaller beschikbaar was, hebben wij het
vervangingsprobleem intern kunnen lossen. Dit betekende bijvoorbeeld dat collega’s die parttime
werken, bereid waren een extra dag op school te komen en een groep over te nemen. Lukte dit niet,
hebben wij ervoor gekozen de onderwijsassistenten die bekend zijn bij de betreffende leerlingen de
groep te laten draaien.

Hoewel zij dit naar volle tevredenheid doen is dit niet de gewenste oplossing; andere groepen kunnen
die dag immers niet de extra ondersteuning van de onderwijsassistent krijgen waar in het programma
rekening mee is gehouden.
Met instemming van de Medezeggenschapsraad heeft het Bestuur het volgende besloten:
Mocht er geen invaller voorhanden zijn via PON en er intern geen leerkrachten beschikbaar zijn die
de groep overnemen, dan zal één van onderstaande oplossingen gekozen worden:
- de leerlingen uit de betreffende groep zullen verdeeld worden over andere groepen (bij voorkeur
binnen de eigen bouw)
- de leerlingen uit de betreffende groep worden opgevangen door een onderwijsassistent (deze
optie zal met name in benedenbouw 1 gehanteerd worden)

Voor beide opties geldt dat we dit maximaal gedurende twee dagen zullen doen. Mocht er de derde
dag nog steeds geen invaller via het PON of intern beschikbaar zijn dan zien we ons genoodzaakt de
betreffende groep vrij te geven.
Planning februari - maart




Op vrijdag 1 maart vieren we Carnaval op school.
Op maandag 11 maart zijn alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag voor het team
Van maandag 4 tot en met maandag 11 maart zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. de Carnavalsvakantie.
De busmaatschappijen zijn hiervan, door ons, op de hoogte gebracht.






Op dinsdag 12 maart verwachten we alle kinderen weer op school terug. Die dag staat er
overigens ook een luizencontrole gepland.
Op dinsdag 12 maart start het schoolthema ‘Kunst’
Op woensdag 20 maart vergadert de Medezeggenschapsraad van 19:30-21:30 uur.
Op woensdag 27 maart maken we kennis met nieuwe leerlingen (en ouders) die zullen starten
op maandag 1 april.

Het
team van de Schilderspoort wenst u alvast een gezellige Carnavalsvakantie toe.

