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NIEUWSBRIEF 

november 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Thema’s  
Het thema Techniek en bouwen wordt deze week afgesloten er is hard gewerkt en veel geleerd over dit 
thema. Tijdens de week van techniek stonden er mooie activiteiten op het programma. Zo was bovenbouw 
2 vandaag aan de beurt om een les te volgen bij de 
mobiele smederij, zij hebben zelf een sleutelhanger 
gemaakt, leuk was het om te zien hoe de leerlingen maar 
ook de begeleiding enthousiast aan het werk was. Ook 
staat er voor bob 1 en beb 2 nog een mooie activiteit in de 
planning. 

 
Op maandag 15 november starten we met het schoolbrede thema Cultuur en kunst. De komende weken 
zal er in alle bouwen rondom dit thema gewerkt worden. 

 
Schoolfruit en groente 

Ook dit jaar hebben wij ons weer aangemeld voor het schoolfruit en groente 

programma. We hebben geluk want wij mogen er dit jaar weer gebruik van gaan 

maken. Dit betekent dat er drie keer per week fruit en groente bij ons op school 

wordt geleverd. De dagen waarop dit fruit komt zijn woensdag, donderdag en 

vrijdag. De levering start volgende week op 17 november.  

 

In benedenbouw 1 is het schoolfruit een extra, zij krijgen het in de middag. Soms is 

het dan ook een les in het leren proeven van een nieuwe fruitsoort. Deze leerlingen 

nemen dus elke dag hun eigen fruit mee voor de ochtendpauze.  

In benedenbouw 2 en bovenbouw 1 en 2 krijgen de leerlingen het schoolfruit in de 

ochtendpauze, zelf nog een stuk fruit meenemen als extra kan natuurlijk altijd.  
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Stibat inzamelingsactie lege batterijen bovenbouw 

Wij doen als school mee met de inzamelingsactie van Stibat. Hiervoor hebben wij een speciaal 

inzamelingspunt, in de bibliotheek, waar lege batterijen ingeleverd kunnen worden. Zo leren wij de kinderen 

dat we op deze manier zorg dragen voor een beter milieu en leren wij hen dat deze batterijen gerecycled 

worden. Het inleveren van batterijen doen wij alleen met de bovenbouw. 

Mocht u thuis lege batterijen hebben, geef deze dan in een gesloten zakje mee zodat uw zoon/dochter 

deze in kan leveren in de daarvoor bestemde bak.  

Voor elke opgehaalde kilo krijgt de school ook nog een vergoeding die ingezet wordt voor materialen voor 

de leerlingen. Helpen jullie mee inzamelen?  

 

PBS 

“Goed gedrag wordt beloond”.  

Op de Schilderspoort werken we met de uitgangspunten van SWPBS zodat we een 

positieve sfeer binnen de school krijgen.  

We gaan uit van positief gedrag en dit positieve gedrag wordt beloond met het 

welbekende groene muntje met daarop onze mascotte “Poortje”. Mogelijk heeft 

u dit al wel van uw zoon of dochter gehoord. Ze zijn namelijk heel trots als ze 

zo’n muntje hebben ontvangen.  

Elke leerling kan voor zijn/haar positieve gedrag beloond worden. Het komt ook voor dat de leerlingen 

elkaar een muntje geven, of dat de juf of meester een muntje krijgt. Hoe mooi is dit!  

Ze verzamelen samen in de groep de muntjes die vervolgens in een buis wordt verzameld. Binnen elke 

groep is afgesproken dat bij bepaald aantal muntjes een beloning hoort. Die beloning wordt vaak samen 

met de kinderen afgesproken.  

De leerkrachten sturen via Social Schools welke beloningen er in de klas verdient zijn; dat 

kan variëren van een extra spelmoment, een filmpje kijken, of een tosti  of taart maken. 

Het is prachtig om te zien, hoe kinderen hun best doen om die beloning in de wacht te 

slepen.   

Ouders vragen wel eens welke beloningen voor thuis ingezet kunnen 

worden.  

We zullen hier een aantal voorbeelden noemen:  

- Samen iets koken / een boek voorlezen / samen een programma kijken / een 

spelletje doen  / samen koekjes bakken of samen naar het bos gaan. enz.  

- U kunt ook uiteraard dit samen met uw zoon of dochter bespreken, dat werkt 

vaak het beste. 

 Veel succes toegewenst.  
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Nationaal schoolontbijt 
Tijdens het jaarlijkse nationaal schoolontbijt hebben alle groepen genoten van een lekker ontbijt. Zelf je 
ontbijt maken, samen genieten van het ontbijt en leren over wat een gezond ontbijt in kan houden stond 
centraal, maar daarnaast was het ook vooral heel erg gezellig! De kinderen, leerkrachten en 
onderwijsassistentes hebben genoten van het samen ontbijten, er hing een erg gezellige sfeer! 
 
Ook voor thuis is het van belang om de dag te starten met een gezond ontbijt. Waarom is dat eigenlijk zo 
belangrijk? Beginnen met een ontbijt geeft je vijf voordelen. Dit zijn de vijf eenvoudige vuistregels om ze te 
onthouden: 
1. Ontbijten geeft je energie 
2. Ontbijten levert voedingsstoffen  
3. Ontbijten helpt de stoelgang 
4. Ontbijten voorkomt snacken 
5. Ontbijten is lekker en gezellig 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.schoolontbijt.nl 
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Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort 

Planning november en december 

• Donderdag 18 november 

vergadering MR 

• Vanaf 29 november  

Mobiele expositie op school via het Liemers museum 

Het Element 

------------------------------------------------------------------------ 

• Vrijdag 3 december Sinterklaas 

• Woensdag 15 december 

OV vergadering 

• Woensdag 22 december 

Kennismaking nieuwe leerlingen en ouders 

Kerstactiviteit leerlingen 

• Vrijdag 24 december leerlingen om 12.00u vrij 

• Van vrijdag 24 december 12.00u tot 8 januari 

kerstvakantie* 

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

 

 


