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NIEUWSBRIEF 

september 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Start schooljaar 
 
Maandag 6 september zijn we met zijn allen het schooljaar weer goed begonnen. In de eerste weken 
staat de groepsvorming centraal. Middels allerlei activiteiten en spelletjes leren de leerlingen en 
leerkrachten elkaar kennen.  
 

 
 
 
 
 
 
Ook PBS staat centraal, we bespreken de algemene schoolregels en oefenen deze 
gedragsverwachtingen in. Voor u de centrale schoolregels op een rij: 
 

 
 
Hoor ik ‘stop’ houd ik op. 
Ik doe aardig. 
Ik ben rustig in de school. 
Ik zorg goed voor het materiaal. 
Ik ben eerlijk. 
 
 
 

 
 
 

De groep van juf Hannah en juf Ramona start het jaar onder andere 

door de ‘back 2 school quiz’ en het spelen van gezelschapsspelletjes. 
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Maatregelen rondom corona 
 
Het protocol voor onderwijs m.b.t. de maatregelen blijven wij als leidraad gebruiken. We blijven dan ook 
de komende periode onze opgestelde afspraken hanteren. Mochten er aanpassingen komen in het 
protocol zullen wij u op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen. 
We hebben in ieder geval besloten tot de herfstvakantie nog niet te douchen na de gymlessen. 
 
 
Luizencontrole 
 
Helaas kon de luizencontrole begin dit schooljaar nog niet doorgaan. Wel is het van belang dat de 
leerlingen goed nagekeken worden, zou u daarom thuis uw zoon/dochter willen controleren op het 
hebben van neten/hoofdluis. Op deze site https://www.rivm.nl/hoofdluis staat informatie hoe u dat 
doet en wat de vervolgstappen zijn als u neten of hoofdluis constateert. Mocht er sprake zijn van 
neten/hoofdluis direct behandelen en graag even doorgeven aan de groepsleerkracht.  
 
 
Kinderboekenweek 2021 
 
Van 6 tot 17 oktober 2021 is het weer Kinderboekenweek!  
Worden wat je wil is het thema dit jaar.  
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in 
rekenen of juist in tekenen, of je vier jaar bent of al tien, ieder kind kan 
worden waar hij van droomt. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om 
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 
2021 (en natuurlijk ook daarvoor en daarna) kun je alles worden wat je wil 
en alvast dromen over later!  
 
Op www.kinderboeken.nl kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief met leuke tips en weetjes over lezen 
en boeken. 
 
 
Ouderinformatieavond en jaarvergadering MR-OV 
 
De jaarvergadering van de MR en OV zal dit jaar niet gezamenlijk op school plaats vinden. De MR en OV 
leden zullen op een andere manier zorgen voor het verspreiden van de informatie die deze avond 
normaal gesproken met alle ouders besproken wordt. Voor de herfstvakantie ontvangt u deze 
informatie in een digitale vorm. 
 
De ouderinformatie-avond willen we wel graag live laten plaats vinden op dinsdag 28 september. 
Zo krijgt u als ouder de mogelijkheid om de leerkrachten live te ontmoeten, het lokaal te zien, in gesprek 
te gaan met andere ouders en alle informatie te ontvangen over de groep waar uw zoon/dochter in zit. 
We zullen dit vorm geven door de groep ouders te verdelen over twee tijdsblokken. 
Van 19.00u tot 20.00u en van 20.15u tot 21.15u zullen de informatieavonden plaats vinden. 
Per kind kan hierbij één ouder aanwezig zijn. De uitnodiging hiervoor volgt vandaag. 
 
 
 
 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
http://www.kinderboeken.nl/
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Aangepaste jaarplanning 
In de bijlage van dit bericht vindt u de aangepaste jaarplanning. 
De wijzigingen zijn, toevoeging van schoolreisjes en de vrijdag voor de kerstvakantie. 
Vrijdag 24 december is het kerstavond, de leerlingen zullen daarom die dag om 12.00u vrij zijn. 
 

 
Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort 

    

  

Planning september en oktober 

• Dinsdag 21 en donderdag 24 september  

bootcamp 

 

• Dinsdag 28 september 

informatieavond per groep  

19.00-20.00u of 20.15-21.15u 

• 6 oktober – 15 oktober 

Kinderboekenweek ‘worden wat je wil’ 

 

• 25 oktober t/m 29 oktober herfstvakantie* 

 *De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht. 

 

 

Samen positieve gedachten opgeschreven.  

Als we het even nodig hebben kijken we erop. 


