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NIEUWSBRIEF 

oktober 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
Thema’s  
Woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek gestart, zoals u eerder kon lezen staat het thema ‘Worden 
wat je wil’ centraal, op vrijdag 15 oktober wordt dit thema afgesloten.  
 

 
 
 
We zullen ons daarna weer verder richten op het thema techniek en bouwen. In week 45 is het de week 
van techniek en zal dit onderdeel centraal staan in de gehele school. Op vrijdag 12 november ronden we 
het thema techniek-bouwen af. Hieronder een kleine impressie van het werken met de thema’s op dit 
moment. 
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O 

PBS 

 
Op school handelen we vanuit PBS. Veel ouders weten dat Poortje hier een onderdeel van is. Poortje 
helpt de leerlingen om goed gedrag te laten zien. De leerkrachten stimuleren dit gedrag ook. Een manier 
waarop we goed gedrag stimuleren is door te praten in gedragsverwachtingen. We vertellen de leerlingen 
welk gedrag we willen zien. Het woordje niet laten we zoveel mogelijk weg. De reden?  
Zodra je nu leest dat je niet aan een lekkere appeltaart met slagroom moet denken is de kans groot dat je 
er juist aan denkt. Dus als je zegt: niet rennen in de gang, horen de leerlingen rennen! Dat is de reden dat 
wij zeggen: we lopen in de gang. Op school werkt het heel goed. Dit is thuis ook goed toe te passen. Vertel 
uw kind gewoon welk gedrag u juist wel wil zien. Wij zijn benieuwd of het bij u eveneens werkt. 

Verder hoort bij PBS het registreren van gedrag. Wij registreren ongewenst gedrag. De reden dat we dit 
doen is om te kunnen achterhalen of er een ritme zit in het gedrag. Stel in een bouw zijn elke dag om 
10.30 uur registraties van conflicten, dan kijken we wat er op dat moment in de bouw gebeurt. Zo 
verbeteren we onze gedragsverwachtingen naar de leerlingen toe, door bijvoorbeeld klas voor klas naar 
binnen te gaan in plaats van allemaal achter elkaar. Een ander voorbeeld is: een leerling verstoort elke 
dag om 11.30 uur de les. Als blijkt dat elke dag na 11.30 uur rekenen wordt gegeven, dan gaat de 
leerkracht het gesprek aan met deze leerling om te vragen hoe de leerling tegen rekenen aankijkt. 
Misschien is dit wel een moeilijk vak. Voor ons is het registratie systeem een hulpmiddel onze leerlingen 
nog beter te kunnen begeleiden. 

Dit is een klein inkijkje in het systeem heeft u vragen hierover dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw 
kind. 
 

Huisbezoeken schooljaar 2021-2022 
 
De huisbezoeken die in de jaarkalender zijn opgenomen zullen dit jaar nog niet in de vorm plaats vinden 
zoals we gewend zijn. In verband met het aantal toenemende Corona besmettingen hebben wij er als 
team voor gekozen dit jaar niet thuis op bezoek te komen. We vinden een startgesprek en het met ouders 
bespreken van de ontwikkelingen van de leerling belangrijk.  
We zullen u dan ook uitnodigen voor een gesprek op school. De uitnodiging hiervoor krijgt u binnenkort 
via de eigen leerkracht. 
 
 
Sjors sportief Sjors creatief 
 
Vorige week heeft uw zoon/dochter een boekje meegekregen van Sjors sportief Sjors creatief. In dit 
boekje staan allerlei activiteiten in de regio waar uw kind gratis(of tegen een kleine vergoeding) aan deel 
kan nemen. Dit zijn uiteenlopende activiteiten op het gebied van sportief en creatief bezig zijn. Wij 
stimuleren het dat kinderen in beweging komen en uiting geven aan hun creativiteit!  
Blader het boekje samen door en ga op zoek naar een 
passende activiteit! 
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Verkeersafspraken rondom school 
 
Nu er geen kiss and ride zone meer is moeten wij ons allen weer aan de geldende afspraken houden zodat 
de verkeerssituatie rondom school veilig blijft. Hieronder nogmaals de afspraken waarvan wij u vragen u 
hier aan te houden: 
 
* De busstrook grenzend aan het plein is echt alleen voor de bussen en blijft dus vrij van 
auto's/fietsen/scooters. De busstrook mag ook niet gebruikt worden om ‘even’ uit te stappen.  
* U parkeert de auto in de aangegeven parkeervakken of langs de achterste stoeprand. U kunt natuurlijk 
ook een klein stukje lopen en de auto iets verderop in de wijk of op de openbare parkeerplaatsen 
parkeren.  
* Het zebrapad blijft vrij voor overstekende mensen. 
 
Om de dag rustig te starten is het van belang dat de kinderen vanaf 08.30u binnen komen. We zien zeer 
regelmatig grote groepen kinderen (zelfs alléén) voor half 9 op het plein. Dit is niet de bedoeling, er is 
geen toezicht en met het aankomende herfstweer is dit ook voor de leerlingen zelf niet prettig. 
Wij vragen u dan ook niet voor half 9 uw kind af te zetten op school. 
Alvast bedankt voor uw inzet! 
 
Rookvrije zone rondom school 
Het is ons opgevallen dat het niet voor iedereen duidelijk is dat op en 
rond het schoolplein een rookvrije zone is. We willen dit daarom 
nogmaals onder uw aandacht brengen.  
Wij vragen u dan ook dringend om op en rond het schoolterrein niét 
te roken! 
Laten we de leerlingen het goede voorbeeld geven en samen 
zorgdragen voor een rookvrije generatie. 
We zullen dit ook met de busmaatschappijen communiceren. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Planning komende periode 
Het blijft ook de komende periode nog maatwerk in wat wel en niet kan m.b.t. de ontwikkelingen rond 
Corona en welke keuzes als school verstandig zijn om te maken voor de gezondheid van een ieder. 
Over het al dan niet door laten gaan van de geplande inloopweek en de luizencontrole na de 
herfstvakantie zullen wij u volgende week nader berichten. 
De kerstmarkt wordt dit jaar vervangen door een kerstmaaltijd. Wij zullen in het voorjaar een lentemarkt 
organiseren zodat wij de ‘markt’ in ieder geval dit schooljaar niet hoeven over te slaan. 
Voor het vervoer van en naar excursies zullen wij ouders weer benaderen om mee te helpen, hierbij wel 
de afspraak dat de bestuurder dan een mondkapje draagt. 
Zo proberen we telkens weer balans te vinden in wat mogelijk is, veilig voelt en geadviseerd wordt vanuit 
de protocollen, we rekenen hierbij dan ook op uw begrip. 
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Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort 

Planning oktober en november 

• 25 oktober t/m 29 oktober herfstvakantie* 

• Maandag 1 november luizencontrole 

• 2 nov t/m 4 nov  

Pre-adviesgesprekken voor schoolverlaters 

• Dinsdag 2 november 

Vergadering oudervereniging 

• Woensdag 10 november studiedag* 

Alle leerlingen zijn vrij 

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

 

 


