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NIEUWSBRIEF 

december 2020 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Thema’s en respectweek 
De afgelopen weken stond werken rondom het thema Sinterklaas centraal. 
Na de kerstvakantie beginnen we met de gehele school met een respectweek. Hierbij 
staan de schoolafspraken centraal en besteden we weer extra aandacht aan de PBS 
lessen. In verband met de instroom van nieuwe leerlingen in januari 2021 is het 
belangrijk ook extra aandacht te besteden aan de groepsvorming. 
De tweede schoolweek van het jaar 2021 starten we met het thema Energie. 
 
       

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
Corona protocol 
Aangezien de maatregelen in ons land nog steeds gelden, houden ook wij ons nog vast aan ons eerder 
vastgestelde protocol. Wij willen u er nogmaals op attenderen en u dringend verzoeken tijdens het 
ophalen van uw zoon/dochter afstand te houden van elkaar en een mondkapje te dragen. Dit niet alleen 
ter bescherming van uzelf en uw kind maar ook voor alle andere leerlingen op school. Binnen onze school 
hebben we ook te maken met kinderen die in een risicogroep vallen maar wel naar school mogen. Ook u 
kunt bijdragen aan de gezondheid van deze leerlingen door u aan ons advies te houden. We rekenen 
hierbij op uw inzet! 
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Nieuwe leerlingen 
Tijdens het instroommoment in januari zullen ook dit jaar weer nieuwe leerlingen instromen. Volgende 
week wordt precies bekend hoeveel leerlingen er komen en hoe we dit vorm gaan geven binnen de 
school. U krijgt hierover nog nader bericht. 
 
 
 
Bovenbouw 2 
In de bovenbouw is de afgelopen periode weer hard 
gewerkt. Iedere groep doet opdrachten en taken op 
eigen niveau. Zo heeft één groep de hoveniers 
geholpen met het opruimen en inladen van het 
snoeiafval en zijn andere groepen weer druk bezig met 
het geven van spreekbeurten. We zijn trots op de inzet 
die deze kanjers met elkaar laten zien! 
 
  
 

 
Ouderbijdrage 
Via de oudervereniging heeft u een brief ontvangen voor het betalen van de ouderbijdrage.  
Wij willen u vragen deze brief door te nemen en wij hopen dat de oudervereniging een mooie bijdrage 
mag ontvangen om alle extraatjes ook dit jaar weer mogelijk te maken. Om een beeld te krijgen wat er 
met dit geld gedaan wordt kunt u denken aan de lekkernijen bij de Sinterklaas- en Kerstviering, de 
bootcamp, uitstapjes, etc. 
 
Kerst 2020 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft kunnen lezen gaat de Kerstmarkt zoals in de planning stond 
opgenomen dit jaar niet door. Wel willen we graag in een alternatieve vorm kerst met de leerlingen 
vieren. We hebben dan ook het volgende besloten:  
De Kerstviering voor de leerlingen vindt plaats op vrijdag 18 december onder schooltijd. Deze dag staat in 
het teken van vieren en samenzijn met elkaar. Door de gehele school heen zullen wij voor de leerlingen 
een lunch verzorgen. Uw zoon/dochter hoeft die dag dus geen lunch mee te nemen, wel fruit en drinken 
voor de ochtendpauze. Het overige programma van de dag ziet er per bouw verschillend uit oa. 
Kerstspelletjes spelen, het Kerstverhaal bekijken/beluisteren, knutselen, Kerstliedjes zingen, etc. etc.  
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Zoals u kunt zien op bijgaande foto’s weten de leerlingen en leerkrachten zich heel feestelijk te kleden. 
Voor de groep van juf Bianca/Ramona en Anne was deze bijzondere dag in feestelijke kleding een 
beloning in het kader van PBS. We zijn benieuwd of iedereen er op vrijdag 18 december ook zo prachtig 
uitziet? Wij maken er met elkaar in elk geval een fijne feestelijke dag van! 
 

 

 

 

 

 

Wij wensen u allemaal alvast fijne Kerstdagen en 

een fantastisch en gezond 2021! 

 

                                                         Team SBO de Schilderspoort 

Planning tot half januari 

• Vrijdag 4 december 

Sinterklaasviering: in aangepaste vorm zal dit 

een feestdag zijn. 

 

• Woensdag 16 december 

Kennismaking nieuwe leerlingen  

09.00-10.00 benedenbouw 1 

11.00-12.00 benedenbouw 2 & bovenbouw 1 

 

• Vrijdag 18 december 

Kerstlunch voor de leerlingen. 

 

• Van maandag 21 december t/m vrijdag 1 

januari* 

Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij.  
De busmaatschappijen zijn hiervan  

door ons op de hoogte gebracht.  

                                                              

• Maandag 4 januari 

-Instroom nieuwe leerlingen 

-Luizencontrole gaat niet door. 

Wilt u uw zoon/dochter weer even goed 

controleren in de Kerststvakantie? 

 


