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Beste ouder(s), verzorger(s), 

De periode tussen de herfst- en kerstvakantie is voor de 
kinderen vaak een periode die spanning rond Sinterklaas 
met zich meebrengt. Gelukkig heeft de Sint tijd om ons een 
bezoek te brengen op 5 december. Er zijn al veel surprises 
binnen en de schatkamer van de Sint is gevuld met mooie 
creaties. 
 
Terugblik november   

Rots en Watertraining 
Jaarlijks krijgen de leerlingen uit bovenbouw 1 Rots en Watertraining. Het doel van deze 
training is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden. Ook staat het 
welzijn van kinderen centraal en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen 
zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag. Het programma biedt een afwisseling 
van spel- en zelfverdedigingsvormen, zelfreflectie en het uitwisselen van ervaringen. 

Kinderen leren opkomen voor zichzelf (rots), maar 
meestal is het beter verbinding te maken met de ander 
(water). De lessen worden gegeven door de vakleraren 
gymnastiek, die hiervoor een opleiding hebben gevolgd, 
in samenwerking met de groepsleraren. 

 

Draak verhuisd 
U heeft hem vast wel in de hal zien staan; de grote houten 
draak. Een mooi kunstobject waar wij een aantal jaren van 
genoten hebben. Om de ruimte waar hij stond ook weer voor 
andere doeleinden te gebruiken, hebben we besloten om 
een nieuwe plek voor de draak te zoeken. De draak is 
inmiddels verhuisd naar een bedrijf in Terborg. Het was nog 
een hele klus om hem uit elkaar te halen en te vervoeren, 
maar uiteindelijk is het gelukt.  
 

 
Thema Communicatie 
In november stond in elke groep het thema 
‘Communicatie’ centraal. Dat communicatie niet alleen 
over communicatie gaat hebben de kinderen kunnen 
ervaren en geleerd. Er werd(en) gepraat, geluisterd, 
gebaren gebruikt, geschreven, voordrachten gegeven en 
nog veel meer. Er kwam zelfs een gebarentolk op school. 
En in benedenbouw was er een heus ‘internetcafé’ 
ingericht.  

http://www.schilderspoort.nl/wp-content/uploads/2019/11/rots-en-water..jpeg
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Yoleo; gratis voor kinderen met een bibliotheekpas 

Goed nieuws! Vanaf 26 augustus 2019 kunnen alle kinderen met een bibliotheekpas gratis 
boeken lezen met Yoleo! 
Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van 
hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) 
lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo 
geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken, 
die ze anders misschien niet zo gauw zouden 
oppakken. Yoleo is leuk voor alle kinderen, dus ook 
voor kinderen met dyslexie. Ideaal om dus populaire 
kinderboeken te lezen. 

Hybride boek  
Een hybride boek is een digitaal boek dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In een 
hybride boek staan de combinatie van de tekst van het boek, de auditieve ondersteuning 
door het voorlezen van de tekst door een menselijke stem en een gele meeleescursor 
(‘karaoke-lezen’) per woord centraal. Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer positief bij 
kinderen die lezen lastig vinden. Een kind bepaalt zelf het lettertype, de -grootte en het 
leestempo. En luisterend leest het mee. Hoe meer het leest, hoe meer punten het verdient 
om zijn online kamer op te pimpen of verder te komen in het spel. 
 
Lid worden van een bibliotheek?  
Kinderen zijn gratis lid van de bibliotheek, omdat het belangrijk is dat kinderen veel kunnen 
lezen, hun woordenschat kunnen uitbreiden, leesplezier kunnen beleven en informatie 
kunnen zoeken voor school of voor hun hobby, zonder dat dat geld kost. 
 

Uniek Sporten 

‘Uniek Sporten’ is sportactiviteiten (fitness, bokzaktraining, bootcamp) gestart voor kinderen 

vanaf 11 jaar in samenwerking met Vitality Sports in Duiven. Deze activiteiten zijn bedoeld 

voor kinderen en jongeren die (nog) niet mee kunnen in het reguliere sportcircuit. 

Er wordt iedere woensdag gesport van 16.00 - 17.00 uur. Aanmelden of contact kan via de 

link: https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/3822/vitality-sports/8574/fitness 

Met sportieve groet, 
Mike Splithof, Coördinator 
aangepast sporten   
026 – 352 38 50 | 06 – 83 23 02 
01 
www.unieksporten.nl    

 

Planning december  

• Op donderdag 5 december brengt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan de 

Schilderspoort.  

Op vrijdag 6 december zijn alle kinderen vrij in verband met  

een studiedag voor het team. 

De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht. 

 

https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/3822/vitality-sports/8574/fitness
https://www.unieksporten.nl/
http://www.unieksporten.nl/


• Op maandag 9 december vergadert de Oudervereniging van 19:30-21:30 uur.  

• Op woensdag 18 december komt een groep nieuwe leerlingen en hun 

ouder(s)/verzorger(s) kennismaken op de Schilderspoort. De leerlingen zullen na de 

Kerstvakantie, op maandag 6 januari 2020 bij ons op school starten. We wensen 

leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) een fijne tijd op de Schilderspoort! 

• Op donderdag 19 december vindt, van 18.00-19:00 uur, het Kerstdiner plaats. U 

ontvangt hier te zijner tijd nog informatie over.  

• Op vrijdag 20 december wordt op een eenvoudige wijze in de groepen aandacht 

besteed aan het Kerstfeest. 

Van maandag 23 tot en met vrijdag 3 januari  a.s. zijn alle leerlingen vrij  

i.v.m. de Kerstvakantie. 

De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht. 

• Op maandag 6 januari verwachten we alle kinderen weer op school terug. Die dag staat 

er overigens ook een luizencontrole gepland. 

• Op maandag 6 januari starten enkele nieuwe leerlingen bij ons op school.  

• Op maandag 6 januari beginnen we het jaar met een Respectweek.  

• Op dinsdag 8 januari wordt er weer een start gemaakt met de afname van Cito-

toetsen in het kader van het Leerlingvolgsysteem. 

• Op maandag 13 januari start het schoolthema ‘Vroeger en nu” 

• Op maandag 20 januari vergadert de Medezeggenschapsraad van 19:30-21:30 uur.  

• Op woensdag 22 januari vindt het Voorleesontbijt plaats voor benedenbouw 1 en 

starten de Nationale voorleesdagen (t/m 1 februari) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het team van de Schilderspoort wenst u een gezellige 
decembermaand toe en alvast een goede start van 2020!  


