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Beste ouder(s), verzorger(s), 

De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op. Een periode waarin werd gestart met extra 
aandacht voor de 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.  

Als afsluiting van de respectweken heeft de Oudervereniging in 
samenwerking met de gymdocenten en medewerkers van de 
sportschool een bootcamp georganiseerd. Dit was wederom een groot 
succes. 

Terugblik augustus - september  

• Er zijn al veel kinderen beloond met een muntje voor gewenst gedrag. 

Vrijwel alle groepen hebben al kunnen genieten van hun eerste 

groepsbeloning, zoals extra buitenspel, taart maken/eten en vrij spel.  

• Na de respectweken staat nu het schoolbrede thema ‘De wereld om ons 

heen’ centraal. De benedenbouw richt zich met name op de naaste 

omgeving en Nederland. In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan 

Zuid-Europa en Afrika en Amerika. Naast lessen in de eigen groep, zullen er ook groep 

doorbroken activiteiten plaatsvinden rond dit thema. 

 
Personeel 

• Met de start van het schooljaar hebben wij naast nieuwe leerlingen en ouders ook drie nieuwe 

collega’s mogen verwelkomen. Linda van London is werkzaam als leerkracht in benedenbouw 1, 

Manon van Snippenburg is gestart als onderwijsassistent in benedenbouw 1 en 2 en Femke 

Boesveld is gestart als onderwijsassistent in bovenbouw 2. Wij wensen Linda, Manon en Femke 

een fijne tijd op de Schilderspoort toe. 

 
Leerlingen 
 

• De zittende leerlingen hebben de leerlingen die dit schooljaar gestart zijn gelijk welkom laten 
voelen. Fijn om dat te zien en te ervaren. Wij wensen de nieuwe leerlingen en hun ouders een 
fijne tijd toe op de Schilderspoort. 

• We hebben helaas ook een triest bericht. De vader van Esmee Timmer uit de groep van 
Ramona/Bianca is plotseling overleden. In de klas is hier uiteraard uitgebreid aandacht aan 
besteed. We wensen Esmee en haar familie veel sterkte toe om dit enorme verlies een plaatsje te 
kunnen geven. 

 
OV 
 

Binnen onze school hebben we naast de MR ook een actieve OV. De oudervereniging houdt zich 
onder andere bezig met het begeleiden en/of organiseren van activiteiten voor de kinderen, zoals 
Sinterklaas, Bootcamp, Schoolontbijt etc.  
De oudervereniging is op zoek naar nieuwe ouders!! 
Mocht u interesse hebben of hier meer informatie over willen, neemt u dan contact op met de 
Oudervereniging: oudervereniging@schilderspoort.nl  

mailto:oudervereniging@schilderspoort.nl


 
 
PBS (Positive Behavour Support) 

PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het 
versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van 
probleemgedrag.  
Bij PBS wordt altijd uitgegaan van een positieve benadering.  
 
Het hele schooljaar staat er wekelijks binnen de groepen een 
gedragsregel centraal. Op die manier worden de reeds aangeleerde 

gedragsregels herhaald en worden de regels eigengemaakt.   
Daarnaast worden er ook nieuwe regels en routines aangeleerd.  
Zo werd in de eerste weken in alle groepen aandacht besteed aan 
het aanleren van de routine ‘stop-loop-praat’ én aan de vijf belangrijkste schoolregels: 
- Ik doe aardig 
- Ik ben eerlijk 
- Hoor ik stop, houd ik op 
- Ik ben rustig in school 
- Ik zorg goed voor materiaal 
De leerlingen van benedenbouw 1 kennen de regels en het bijbehorende liedje al zo goed dat ze er 
een diploma voor gekregen hebben. Knap hoor! 
De muntjes, die leerlingen kunnen verdienen, worden klassikaal verzameld. Bij een van te voren 
afgesproken aantal muntjes volgt er een groepsbeloning. Inmiddels hebben al heel wat groepen hun 
beloning verdiend, super!!    

 
Planning september - oktober  

• Op woensdag 18 september zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag voor het team. 

De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte. 

• Op donderdag 19 september vindt de informatieavond plaats. Alle ouders kunnen kennismaken 

met de groepsleerkracht van hun kind, krijgen informatie over het reilen en zeilen binnen de groep 

en kunnen in gesprek met elkaar. Aan de ouders van bovenbouw 2 wordt tevens informatie 

gegeven over het vervolgonderwijs en de voorbereiding daarop.  

Ook de jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad en Oudervereniging vindt tijdens deze 

avond plaats. Zowel MR als OV houden een presentatie over hun activiteiten in schooljaar 2018-

2019 en de plannen voor schooljaar 2019-2020. We hopen veel ouders te ontmoeten! 

• Op donderdag 25 september start de landelijke Kinderpostzegelactie. De kinderen van 

bovenbouw 2 zullen hier aan meedoen. 

• Op donderdag 26 september vergadert de Ondersteuningsplanraad van 19:30-21:00 uur.  

• Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Reis mee’. De 

Kinderboekenweek duurt tot 13 oktober. In deze weken vinden er ook allerlei activiteiten plaats in 

bibliotheken en boekwinkels waar u met uw kind aan deel kunt nemen. 

 

 

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober  a.s. zijn alle leerlingen vrij  

i.v.m. de herfstvakantie. 

De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 Team SBO de Schilderspoort 

 



 

  

    


