
         NIEUWSBRIEF 

         Oktober 2019 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

We kijken terug op een fijne eerste periode van het schooljaar. Weken waarin kinderen 

elkaar leerden kennen, groepsafspraken gemaakt hebben. Ouders/verzorgers hebben 

kennis gemaakt met de leerkrachten en informatie gekregen tijdens de informatieavond.  

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 september   

• Tijdens het schoolbrede thema ‘De wereld om ons heen’ hebben 

de kinderen op allerlei manieren geleerd en kennisgemaakt met 

het thema. Zowel tijdens de vakken taal, wereldoriëntatie, 

rekenen als muziek en handvaardigheid.  

• Door leerlingen van bovenbouw 1 en 2 werd meegedaan aan de muzikale activiteit 

‘de Klankenkaravaan’. Deze dag met workshops muziek uit verschillende landen sloot 

helemaal aan bij het thema ‘Andere Landen’. De leerlingen volgden enthousiast de 

verschillende workshops en verzorgden een optreden voor elkaar, maar ook voor de 

leerlingen uit benedenbouw 2 en een grote groep ouders. De muziek uit verschillende 

werelddelen werd gepresenteerd en alle optreden werden aan elkaar gepraat door 

twee fantastische ‘reisleiders’. Het was een inspirerende, geslaagde, muzikale 

activiteit. 

• Op 4 oktober, dierendag, hebben leerlingen van de benedenbouw kennis 

kunnen maken met verschillende huisdieren die ’s middags een bezoekje 

brachten aan school. Er kon naar gekeken worden en de dieren konden 

aangeraakt en geaaid worden. De leerlingen gaven informatie over het dier 

en kinderen konden vragen stellen. Het was beestachtig leuk en interessant. 

 

Nieuwe Taal Spellingmethode 

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe taal-spellingmethode:  Taal Actief.  

Uiteraard gebeurt het kiezen van een nieuwe methode zorgvuldig. We hebben daar vorig 

jaar de tijd voor genomen. Door de stuurgroep Taal-Spelling werd op een rij gezet waar 

de methode aan moest voldoen en gekeken welke methode het meest passend is voor 

onze leerlingen. Vervolgens werden verschillende methodes door het hele team bekeken 

en de keuze gemaakt voor een tweetal methodes. Deze werden gedurende een bepaalde 

periode uitgeprobeerd om ook de praktijkervaringen en de 

mening van de leerlingen in de besluitvorming te kunnen 

meenemen.  

Uiteindelijk wed de keuze gemaakt voor de methode Taal 

Actief en Spelling Actief.  

Dagelijks wordt in de groepen een taalles aangeboden die 

gericht is op 4 domeinen; woordenschat, taal verkennen, 

spreken & luisteren en schrijven.  

Spelling wordt 4 x in de week gegeven. De kinderen leren het spellen van werkwoorden, 

het spellen van andere woorden dan werkwoorden en het gebruik van leestekens. 
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Donatie speelgoed 

Kinderen leren niet alleen uit boeken, maar zeker ook door praktisch bezig te zijn met 

materiaal zoals bijvoorbeeld puzzels, gezelschapsspellen, lego, Playmobil, K’nex en 

dergelijke. Soms komt het voor dat we spelmateriaal geschonken 

krijgen door leerlingen, omdat ze er thuis niet meer mee spelen. 

Daar zijn we dan super blij mee!  

Jip, een leerling in de bovenbouw, heeft veel Playmobil 

geschonken aan de benedenbouw. Daar wordt nu al volop mee 

gespeeld en gebouwd. Nog heel erg bedankt Jip! 

En…..heeft u zelf thuis nog spelmateriaal staan dat niet meer 

gebruikt wordt en wellicht een tweede leven kan krijgen op de Schilderspoort?  

Wij houden wij ons van harte aanbevolen.  

 

Stagiaires 

De Schilderspoort is een zogenaamde opleidingsschool. Dit houdt in dat wij studenten 

van de HAN, die de Pabo volgen en dus leerkracht willen worden, een stageplek bieden. 

Samen met de collega’s van de Han, onze schoolopleider Petra van de Grint en de 

mentoren (groepsleraren van onze school die een stagiair begeleiden) toekomstige 

collega’s opleiden..  

Naast de studenten van de HAN zijn er nog studenten van andere opleidingen. Dat zijn 

onder andere studenten die een studie volgen voor het vak van onderwijsassistent, 

logopedist, pedagoog, orthopedagoog of vakleraar bewegingsonderwijs.  

De meeste studenten zijn hier voor een periode van een half jaar tot een jaar, 

gedurende een aantal dagen per week. Wij hopen dat alle studenten veel van ons en van 

de kinderen kunnen leren , maar ook dat wij veel leen van hen!  

Het is mooi hierbij te vermelden dat we als opleidingsschool al diverse 
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ten begeleidt hebben die, na het behalen van hun diploma, teruggekeerd zijn en hier nu 

werken. 

 

Eu-Schoolfruit  

Wij vinden gezonde voeding voor kinderen erg belangrijk en hebben ons 

daarom weer ingeschreven voor EU-Schoolfruit. EU-Schoolfruit 

stimuleert het eten van gezonde voeding, door kinderen samen in de 

klas fruit en groente te laten proeven en eten en wordt gefinancierd 

door de Europese Unie. 

Van 11 november 2019 t/m 17 april 2020 krijgen alle leerlingen 20 

weken lang drie porties groente en fruit per week.  

Het proeven van verschillende soorten groente en fruit is belangrijk om 

zo kinderen kennis te laten maken met veel verschillende smaken en structuren. Soms 

zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen. 

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen! Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen 

verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, 

doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. 

We weten nog niet op welke dagen in de week we groente/fruit geleverd zullen krijgen. 

Zodra daar meer over bekend is, ontvangt u nog extra informatie over de dagen, 

wel/niet eigen fruit mee, etc. 

 

 

 

 

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/
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Staking in het Onderwijs  

De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor het 

basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. De vakbonden eisen van het kabinet dat er 

geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder 

werkdruk! Het schoolbestuur heeft begrip voor de staking, want we zien dat het 

lerarentekort steeds verder oploopt en de werkdruk in het onderwijs neemt toe. Hiervoor 

zijn investeringen van het kabinet nog steeds nodig. Iedere werknemer in Nederland 

heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. 

Wij doen als school niet collectief aan deze staking mee maar, geven collega's uiteraard 

de gelegenheid te staken.  

Een aantal leraren op onze school is van plan om op 6 november het werk neer te leggen 

en te gaan staken. Dat betekent dat de leerlingen uit de betreffende groepen die dag 

niet naar school kunnen.   

Na de herfstvakantie kunnen we u definitief mededelen welke groepen op woensdag 6 

november vrij krijgen. 

Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan 

kunt u contact opnemen met de teamleider van de betreffende bouw.  

Wij vragen uw begrip voor de actie en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van 

hebben. 

 

Sjors Sportief 

Ieder jaar krijgen alle kinderen van de basisscholen in de 

gemeente Zevenaar het Sjorsboekje mee naar huis waarin 

leuke activiteiten voor kinderen staan vermeld. Het 

Sjorsboekje is deze week al op een aantal scholen 

uitgedeeld. Er waren echter onvoldoende exemplaren 

gedrukt, daarom krijgt een aantal scholen hem wat later, 

waaronder wij.   

Het Sjorsboekje staat vol leuke kennismakingsactiviteiten 

van diverse (sport)aanbieders uit de gemeente. Uw kind 

mag onbeperkt deelnemen aan verschillende activiteiten. Vaak gratis en zonder direct lid 

te hoeven worden ontdekt uw kind nieuwe activiteiten en wordt er een nieuw talent 

geprikkeld. Mocht u alvast met uw kind willen kijken om welke activiteiten het gaat, dan 

kunt u kijken op de website www.sjorssportief.nl. Inschrijven voor activiteiten 

verloopt altijd via de website.  

Partnerschap tussen ouders en school 

Zoals u weet werken we op de Schilderspoort met PBS, oftewel Positive Behavior 

Schoolwide. Een van de onderdelen van PBS is het formuleren en gebruiken van heldere 

gedragsverwachtingen. Deze gedragsverwachtingen zijn er voor leerlingen en voor 

teamleden. Ook betreffen de het partnerschap tussen ouders en school zijn er 

gedragsverwachtingen geformuleerd. Tijdens de Informatieavond in september zijn deze 

in de groepen besproken. 

We voegen de gedragsverwachtingen over het Partnerschap ouders-school aan deze 

Nieuwsbrief toe, zodat u nog eens kunt nalezen welke gedragsverwachtingen er voor 

school en ouders geformuleerd zijn. 
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Planning oktober - november 

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. 

 

• Op maandag 21 oktober starten enkele nieuwe leerlingen op onze school. We 

wensen deze leerlingen en hun ouders een fijne tijd op de Schilderspoort! 

• Op maandag 21 oktober start het schoolthema ‘Communicatie’.  

• Op maandag 21 oktober vindt er weer luizencontrole plaats in alle groepen.   

• Op woensdag 24 oktober vergadert de Medezeggenschapsraad van 19:30-

21:30 uur.  

• In de week van 21 t/m 25 oktober vinden de  Pré-adviesgesprekken (voor 

schoolverlaters bob 2) plaats. De betreffende ouders ontvangen hiervoor een 

uitnodiging. 

• Op woensdag 30 oktober vergadert de Medezeggenschapsraad van 19:30-

21:30 uur.   

 

Op maandag 4 november zijn alle leerlingen vrij  

i.v.m. een studiedag voor het team. 

De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht. 

 

• Op dinsdag 5 november vindt het jaarlijkse Nationaal Schoolontbijt plaats. De 

kinderen ontbijten die dag gezamenlijk in de groep. U krijgt hierover te zijner tijd 

meer informatie.   

 

Op woensdag 6 november zullen enkele collega’s het werk neerleggen en 

deelnemen aan de landelijke staking. De leerlingen uit de betreffende 

groepen krijgen die dag vrij.  

U hoort zo spoedig mogelijk na de vakantie om welke groepen het gaat. 

 

U dient zelf de busmaatschappij hiervan op de hoogte te brengen. 

 

• Op woensdag 13 november vergadert de Oudervereniging van 19:30-20:30 

uur.  

• Op maandag 18 november vergadert de Medezeggenschapsraad van 19:30-

21:30 uur.  

• Dinsdag 19 november wordt door Sinterklaas de hulp gevraagd van de ouders van 

benedenbouw 1 en van de groepen van Bas en Eugenie. U ontvangt nog de officiële 

uitnodiging voor deze avond.  

• In de week van 25 november start de toetsafname in bovenbouw 2 i.v.m. het 

Leerlingvolgsysteem.  

  

 

 

 

Het team van de Schilderspoort wenst u  

een fijne herfstvakantie!  

 

 

 



 

 

  

  
Partnerschap 
ouders en school 

 
 
 

 
veiligheid respect verantwoor- 

delijkheid 
vertrouwen 

 
We bieden thuis en 
op school een veilig 
klimaat. 

 
We luisteren naar 
elkaars mening.   

 
We zorgen samen 
voor een optimale 
ontwikkeling van het 
kind. 

 
We hebben 
vertrouwen in 
elkaars kwaliteiten.  

  

 

 

 

 
We praten 
respectvol met en 
over een ander. 
 

 
Ouders zijn 
aanwezig bij de 
contact momenten. 
 
Samen leren we het 
kind zelfstandig en 
verantwoordelijk te 
zijn. 

 
 
 
 

 

 
We gaan open en 
eerlijk met elkaar in 
gesprek. 
 

 


