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NIEUWSBRIEF 

juli 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Thema’s en activiteiten 
 
Thema sport en kleding 
Het thema sport en kleding is afgerond op 24 juni. Er is hard en enthousiast gewerkt rond dit thema. 
De laatste schoolweken zijn de groepen vrij om al dan niet rond een zelfgekozen thema te werken.  
 

          
 
 
Modderdag benedenbouw 1 
Ieder jaar doen de groepen van benedenbouw 1 mee aan de nationale 
Modderdag, zo ook dit jaar. Het was een geslaagde Modderdag met veel 
zand, water en natuurlijk modder!! 
Tijdens ModderDag staat het vrij spelen met de elementen water en zand 
centraal. Kinderen krijgen de ruimte om modder te maken, ontdekken en 
beleven. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn 
tegelijkertijd actief bezig met natuur. En daarbij mag je vies worden!  
(bron: https://www.ivn.nl/modderdag) 
 

     

https://www.ivn.nl/modderdag
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Feestdag 2 juli 
De feestdag van 2 juli als alternatief voor de schoolreisjes van beb1, beb2 en bob1 
was erg geslaagd. Er kwam een Valkenier een demonstratie geven, er waren 
stormbanen/springkussens om lekker op te springen en er was een ijsje als 
traktatie. De oudervereniging zorgde voor een lekker lunch, friet met een snack, dat 
viel in de smaak. Kortom een topdag!  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Nationaal Programma Onderwijs 
Het team van De Schilderspoort heeft op de studiedag van 25 mei aan de hand van de afgenomen schoolscan 
inzicht gekregen in de hiaten die er zijn ontstaan bij leerlingen ten gevolge van de lockdown. Vervolgens zijn 
er, onder andere op basis van deze schoolscan, met elkaar keuzes gemaakt en voorstellen gedaan over de 
wijze waarop we het geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) het beste kunnen gaan inzetten. 
Gedurende de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 zijn deze extra financiële middelen vanuit dit NPO  
beschikbaar. De gelden zijn bedoeld om eventueel opgelopen hiaten en achterstanden weg te werken of in 
te lopen.  
Een uitwerking van de door het team gemaakte keuzes en voorstellen is voorgelegd aan en besproken met 
de Medezeggenschapsraad. De MR is akkoord gegaan met het opgestelde plan. De keuzes die wij gemaakt 
hebben zijn divers, wij zullen er een aantal met jullie delen. 
Inrichting van het zogenaamde Leerplein+ voor extra ondersteuning aan leerlingen uit de bovenbouw. 

• Op het Leerplein+ zal ook extra aandacht besteed worden aan leerlingen met moeilijk verstaanbaar 
gedrag. 

• In de benedenbouw zullen extra uren onderwijsassistentie ingezet worden. 

• Coaching en begeleiding van leerkrachten en extra scholing.  

• Inzet van logopedie in de groep. 

• Het verfijnen en verbeteren van het schrijfonderwijs, onder andere in samenspraak met de 
fysiotherapeuten van Kinderfysiotherapie het Plein 

• Het aanschaffen van extra devices. 
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Personeel 
Zoals elk jaar vinden er aan het einde van het schooljaar wijzigingen plaats in de formatie; mensen vinden 
een andere baan, gaan met pensioen, hebben een nieuwe wens en vervullen een andere functie of 
jaargroep. Zo zal komend schooljaar het Leerplein+ opgestart worden en is er ruimte voor extra inzet 
onderwijsassistentes. U heeft dit reeds kunnen lezen. 
 
Het Leerplein+  zal gedraaid worden door Daisy Hoedemaker en Edith van Gils.  
De extra uren onderwijsassistent vanuit het NPO zullen vervuld worden door, Joke Doornbos, zij kent het 
reilen en zeilen al want Joke is al een tijdje werkzaam bij ons. 
 
Iris Kooi is vanaf heden de teamleider van benedenbouw 1 en 2. 
 
Dit jaar gaat juf Mayke van den Broek, onze muziekleerkracht, met pensioen. We bedanken haar voor al haar 
jaren aan muzikale inzet binnen de Schilderspoort en wensen haar een welverdiend en mooi pensioen toe. 
Bianca van Ingen kunnen wij feliciteren met een baan in het Praktijkonderwijs, zij neemt dus voor de 
zomervakantie afscheid van de Schilderspoort. We wensen Bianca veel succes in haar nieuwe baan! 
 
Ook hadden we dit jaar collega’s met een tijdelijke aanstelling, Patricia den Doop en Dean van Diek gaan 
beide een nieuwe uitdaging tegemoet op een andere school. Wij bedanken hen voor hun fijne inzet 
afgelopen jaar! 
Daarnaast was er inzet van onderwijsassistentie die nu stopt, Karin Maatkamp en Inge Loef nemen daarom 
ook afscheid voor de zomervakantie, we hopen hen nog eens terug te zien. 
 

Tevens verwelkomen we komend jaar twee ‘nieuwe’ collega’s, Karin Egging en Anne Faber, geen nieuwe 
gezichten want zij draaien al een tijdje mee. Heel fijn dat zij volgend jaar ons team komen versterken. 
 
 
Feestweek Bob 2 en afscheidsavonden 
 
Helaas kon het kamp dit jaar niet doorgaan voor de schoolverlaters. Maar ook voor hen is er een leuk 
alternatief bedacht. In de laatste schoolweek hebben zij op dinsdag, woensdag en donderdag een feestweek. 
Hierbij staan allemaal leuke activiteiten op de planning. 
 
De afscheidsavond van de schoolverlaters wordt dit jaar in twee groepen gedaan.  
Dit zal plaats vinden op  
woensdagavond 21 juli:  groep Berdine/Dean en groep Ineke/Dymphy 
donderdagavond 22 juli: groep Hannah/Dean en groep Bianca/Ramona 
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Studiedagen 2021-2022 
In de vorige nieuwsbrief stond het vakantierooster 2021-2022. Hierbij een aanvulling op dit rooster zodat het 
compleet is. Onderstaand de studiedagen voor aankomend schooljaar. 

 
 
 
woensdag 10 november  
vrijdag 4 februari  
maandag 7 februari  
dinsdag 19 april  
vrijdag 24 juni  
maandag 27 juni  
vrijdag 22 juli  
 
 
 

 
In het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons een volledige Jaarplanning waarin tevens alle activiteiten zijn 
opgenomen. 
 
Informatie GGD voor ouders 
Via de GGD kregen wij informatie over de stand van zaken en adviezen en regels rondom Covid-19. Hierbij 
was ook een onderdeel om aan ouders mee te geven, hieronder het stuk vanuit de GGD brief en in de bijlage 
een flyer. 
 
Dit betekent de vakantieperiode  
Deze zomer kan op vakantie gaan naar het buitenland weer. Het is erg fijn als u uw medewerkers en 
leerlingen attendeert op een aantal belangrijke zaken. Zo kunnen in het buitenland andere maatregelen 
gelden dan in Nederland. Kijk daarom voor vakantie op www.wijsopreis.nl. Voor reizen binnen de Europese 
Unie kan een Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig zijn. Via de CoronaCheckapp is het DCC beschikbaar. 
Iedereen die terugkomt van een buitenlandse vakantie adviseren wij een coronatest. Heb je geen 
coronaklachten? En ben je niet in een risicoland geweest? Doe een zelftest. Heb je wel coronaklachten of krijg 
je een advies om thuis te blijven? Maak dan een testafspraak bij de GGD. (Bron: GGD) 
 
Einde schooljaar 

Het einde van het schooljaar is in zicht. De groepsindeling wordt de komende periode opnieuw gemaakt.  

In de laatste schoolweek zal er een brief mee naar huis gaan waarin u kunt lezen bij wie uw zoon/dochter 

volgend jaar in de groep komt. Op woensdag 21 juli zullen de kinderen van 09.00u tot 10.00u kennis maken 

met hun nieuwe leerkracht(en) en klasgenootjes. 

Op vrijdag 23 juli begint de vakantie, die vrijdag zijn alle leerlingen vrij om te genieten van de start van hun 

welverdiende zomervakantie! 
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Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort 

Juf Anne-Mieke haar klas heeft net zoals een 

aantal andere klassen een eigen tuintje. Met 

elkaar zijn ze hier regelmatig te vinden om de 

tuin te onderhouden. 

Planning tot eind juni 

• 6-7-8 juli 

Voortgangsgesprekken 

• 20-21-22 juli feestdagen bob2 

Deze drie dagen zijn feestdagen i.p.v. 

kamp en als afscheid 

• Woensdag 21 juli 

Kennismaking nieuwe leerlingen 

Informatieochtend nieuwe ouders 

Kennismaking nieuwe groep 

• Donderdag 22 juli 

Afscheidsavonds schoolverlaters 

• Vrijdag 23 juli* 

Studiedag team – alle leerlingen zijn vrij 

• Van vrijdag 23 juli t/m 3 september 

Zomervakantie* 

 *De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de 

hoogte gebracht. 

 

 


