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NIEUWSBRIEF 

juni 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Thema’s en activiteiten 
Op koningsdag kon er helaas geen koningsontbijt of koningsspelen georganiseerd worden. Wel hebben we 
gekozen voor een eigen invulling van die dag per groep. Als extra activiteit waren er twee stormbanen 
gehuurd om per groep gebruik van te maken, dit was een groot succes. De oudervereniging trakteerde die 
dag op een lekkere traktatie. Zo werd het voor alle groepen toch nog een leuke Koningsdag met iets extra’s!  
 
Afgelopen maandag 17 mei zijn we op school gestart met het thema ‘kleding en sport’.  
 

     

 
Voor alle schoolverlaters stond er dinsdag 18 mei een frisse neus op het programma, het was namelijk de 
dag van het praktisch verkeersexamen. Ondanks de flinke regenbuien hebben de kanjers het goed gedaan!  

 

 
 

De opening van het thema begon in Beb 1 met een toneelstuk aan de hand van een prentenboek. 
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Raad van beheer 
De Schilderspoort heeft met ingang van 1 mei j.i. een nieuwe bestuursvorm, de zogeheten Raad van beheer.  
De Raad van Beheer bestaat uit het dagelijks bestuur in de persoon van directeur-bestuurder Dorine Vaes en 
een algemeen (toezichthoudend) bestuur. De voorzitter van de Raad van Beheer en lid van het algemeen 
bestuur is Ingrid Wolsing. Daarnaast zijn onlangs twee nieuwe leden benoemd; Lucy Hermsen en Leon 
Winkels. De Raad van Beheer vergadert vijfmaal per jaar. 
 
Logo3000 
Op 6 april vond een studieochtend plaats voor benedenbouw 1 en 2 over het geven van woordenschat 
onderwijs volgens de methode van Logo3000. Het enthousiasme over deze methode was erg groot onder het 
team dus men is direct van start gegaan. De weken tot de zomervakantie zien we als de uitprobeer-fase. Na 
de zomervakantie zullen er door de deskundige van Logo3000 klassenbezoeken worden afgelegd om de 
laatste vragen te beantwoorden en eventueel verder sturing te geven. Het 
geheel ronden we dan nog af met een gezamenlijke herhalingsbijeenkomst 
zodat we de methode optimaal kunnen inzetten.  
Ook zijn we intern aan het onderzoeken hoe de lessen in de toekomst ook 
in een aantal bovenbouw groepen ingezet kunnen worden, hierover volgt 
later meer informatie. Een goede woordenschat is van belang voor de 
ontwikkeling van elk kind en heeft een positief effect op andere 
vakgebieden zoals onder andere lezen en begrijpend lezen. Op de website 
van logo3000 kunt u meer vinden over deze methode 
https://www.logo3000.nl/  
 
 
 
Nationaal Programma Onderwijs 
Zoals u waarschijnlijk in de media al heeft gehoord krijgen alle scholen de 
gelegenheid om deel te nemen aan het Nationaal Programma Onderwijs. 
 
Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel én de 
ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. (bron: rijksoverheid) 
 

Ook wij zullen als school gebruik gaan maken van de gelden die het kader van dit programma vrijkomen. 
Hiervoor heeft het team het nodige werk moeten verrichten. De eerste stap was het maken van een 
zogenaamde schoolscan waarmee we de niveaus en de behoeftes van de leerlingen op diverse vakgebieden 
in kaart hebben gebracht.  
Op basis van deze schoolscan; observaties van leerlingen en op basis van de evaluatie van de afgelopen 
periode denken wij als team na over de inzet van aangepaste of extra ondersteuning en interventies. Tijdens 
afgelopen studiedag hebben wij hierover van gedachten gewisseld en met elkaar keuzes gemaakt uit de door 
het ministerie opgestelde menukaart. Een kaart waarop verschillende ondersteuningsmogelijkheden staan 
benoemd die, gedurende de komende twee schooljaren, ingezet kunnen worden. Nadat wij als team deze 
keuzes definitief in beeld hebben zal de MR hierover haar goedkeuring moeten geven. 
Met ingang van volgend schooljaar  gaan wij als team aan de slag met de eventuele nieuwe aanpak, extra 
ondersteuning of interventies.  
Wij verwachten u in de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover te kunnen geven.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.logo3000.nl/
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Coronamaatregelen 
Zoals u misschien al vernomen heeft vinden er langzaam verdere versoepelingen plaats ten aanzien van de 
coronamaatregelen. De regels die we binnen de school hanteren blijven in grote lijnen bestaan. Het hanteren 
van de beslisboom blijft gehandhaafd en dit geldt ook voor het dragen van mondkapjes in gangen en 
algemene ruimtes. Wel zullen we met ingang van 7 juni weer externe instanties binnen de school toelaten.  
Of de schoolreisjes door kunnen gaan blijft de vraag, we doen hier eerdaags uitspraak over en zullen u dan 
direct informeren. Mochten de schoolreisjes niet kunnen plaatsvinden dan zullen wij uiteraard voor een 
alternatieve activiteit zorgen. 
 
Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
Het vakantierooster voor 2021-2022 is hieronder te vinden.  
De studiedagen zullen binnenkort bekend worden en zullen wij in de volgende nieuwsbrief toevoegen. 
 

Herfstvakantie  23 oktober t/m 31 oktober 2021 

Kerstvakantie  25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022 

Goede vrijdag  vrijdag 15 april 2022 

2e Paasdag maandag 18 april 2022 

Meivakantie incl Koningsdag 23 april 2022 t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart  26 mei 2022 t/m 29 mei 2022 

2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022 

 
 

 
 

Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort 

 

 

Planning tot eind juni 

• Woensdag 26 mei 

Start toets afname 

• Vrijdag 25 juni*  

Studiedag team – alle leerlingen zijn vrij 

• Maandag 28 juni* 

Studiedag team – alle leerlingen zijn vrij 

 *De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte 

gebracht. 

De groep van juf Eugenie en Ria had een 

groepsbeloning; een kussengevecht!! 


