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NIEUWSBRIEF 

december 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Thema’s  
 
Vrijdag 3 december konden wij gelukkig Sinterklaas en zijn pieten op afstand 
ontvangen op de Schilderspoort. Benedenbouw 1 en 2 konden hem 
verwelkomen, hij kwam samen met zijn pieten aan in een paardentrailer. 
Daarna is hij kort op bezoek geweest in benedenbouw 2. Aansluitend is er 
per groep van benedenbouw 1 in de speelzaal een korte viering geweest. In 
de bovenbouw is er ook een feestelijk Sinterklaasfeest van gemaakt in de 
verschillende groepen. Alle leerlingen hebben een cadeautje van de Sint 
ontvangen. Kortom voor alle bouwen een leuke dag rondom Sinterklaas, 
ieder op zijn eigen manier! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanuit de OV  
 
Een gezellige maand, December. 
Achter de schermen heeft de OV ook weer mee kunnen helpen en denken 
deze maand met school. 
Zo is het Sinterklaasfeest door de OV in grote lijnen georganiseerd. 
Denk hierbij aan inkopen van snoepgoed en het vervoer van Sinterklaas. 
Wij regelen dat de pakken klaar liggen en netjes zijn zodat alles soepel 
verloopt op de grote dag. 
Met de Kerst gaan wij ook achter de schermen mee denken, voor zover we 
dat mogen i.v.m. coronamaatregelen. 
Zo heeft u een kleine inzicht wat de OV met de activiteiten doet bij school.  
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Kerstviering  
 
Na overleg binnen het team en instemming van de MR is er besloten om de Kerstviering voor leerlingen 
dit jaar te verplaatsen en een andere invulling te geven. Dit omdat we ons moeten houden aan de 
coronamaatregelen maar wij de viering zeker niet voorbij willen laten gaan. 
We hebben er dan ook voor gekozen om de avondviering op woensdag 22 december te verplaatsen naar 
een Kerstontbijt op vrijdagochtend 24 december.  
Aanvullende informatie hierover komt vanuit de Kerstwerkgroep.              

 
Luizencontrole 
 
Omdat er geen ouders meer in de school mogen door het huidige Corona protocol, kan de luizencontrole 
na de Kerstvakantie niet doorgaan. Wij willen u vragen deze controle zelf op te pakken voordat uw 
zoon/dochter na de Kerstvakantie weer start. Via https://www.rivm.nl/hoofdluis kunt u zien hoe u dit het 
beste kunt doen.  
Heeft uw zoon/dochter hoofdluis of neten dan graag direct behandelen en even aan ons doorgeven. 
Heeft de behandeling plaats gevonden dan kan uw zoon/dochter weer naar school. 
 
 
Medezeggenschapsraad 

 

Zoals eerder aangegeven kon de jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad niet doorgaan dus zou u 

de informatie op een andere manier en op een later tijdstip ontvangen. Vanuit de MR sturen wij dan ook 

als bijlage van deze nieuwsbrief een PowerPoint met het jaarverslag toe. 

 

Logo 3000  
 
Vorig schooljaar zijn wij gestart met het werken met Logo 3000, een programma voor woordenschat 
onderwijs. Dit schooljaar zijn alle leerlingen in de benedenbouw 1, benedenbouw 2 en de groepen van 
Sandy/Laura en Berdine/Anne hier actief mee bezig. Een groot aantal collega's heeft hiervoor een 
klassenbezoek gehad van een professional en met zijn allen hebben we de laatste scholingsmiddag 
hiervoor gehad in oktober. We merken dat de kinderen deze lessen erg leuk vinden en we zien op deze 
korte termijn al dat de methode een positief effect heeft op het vergroten van de woordenschat van onze 
leerlingen.   
Misschien leuk om thuis eens na te vragen welke nieuwe woorden de leerlingen de afgelopen weken 
hebben geleerd?  
       
  
  

https://www.rivm.nl/hoofdluis
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PBS 
 
Reactieprocedure: een onderdeel van PBS 

Op school passen wij de reactieprocedure toe op het moment dat een leerling het moeilijk vindt om zich 

aan de gedragsverwachting te houden. Bijvoorbeeld een leerling rent op de gang; de gedragsverwachting 

is ‘wij lopen in de gang’. In het plaatje kunt u zien hoe de reactieprocedure dan ingezet wordt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerkracht vraagt: Weet je wat de afspraak in de gang is? 

De leerling antwoordt dan met ja en noemt de afspraak. De leerkracht geeft een compliment en de 

leerling loopt verder. 

Of de leerling antwoordt met nee, dan noemt de leerkracht de afspraak: de afspraak is dat je loopt in de 

gang. 

Mocht de leerling opnieuw gaan rennen dan zegt de leerkracht: wat jammer dat je deze keuze maakt. Ik 

geef je de keuze: of je loopt vanaf hier verder naar buiten of je start opnieuw bij je klas om te laten zien  

hoe je loopt in de gang.  Ik hoop dat je slim kiest. 

Door de leerling een keuze te geven krijgt hij zelf verantwoordelijkheid over zijn gedrag en leert hij 

keuzes maken (en eventuele consequenties van zijn/haar keuze). 

Kiest de leerling slim, dan geeft de leerkracht een compliment: Fijn dat je slim kiest. 

Kiest de leerling verkeerd, dan zegt de leerkracht: Wat jammer dat je verkeerd kiest, je loopt terug naar je 

klas en we lopen samen naar buiten, zodat ik zie dat jij weet hoe je op de gang loopt. 

Buiten aangekomen zegt de leerkracht: Ik heb gezien dat je rustig op de gang kan lopen. Veel plezier met 

buiten spelen. 

Deze benadering gaat net als PBS uit van positief gedrag stimuleren. Het gedrag waar je aandacht 

aangeeft groeit. We willen u deze reactieprocedure meegeven, omdat het thuis ook goed in te zetten is. 

De leerlingen zijn deze werkwijze gewend. Heel veel succes met toepassen en bij vragen kunt u bij de 

leerkracht van uw kind terecht. 

N.B. Het woord ‘bekrachtig’ in het schema geeft aan dat een compliment gegeven wordt.  
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Wij wensen u prettige kerstdagen en een mooi en gezond 2022!! 

Team SBO de Schilderspoort 

Planning december en januari 

• Woensdag 15 december 

OV vergadering 

• Woensdag 22 december 

Kennismaking nieuwe leerlingen en ouders 

• Vrijdag 24 december leerlingen om 12.00u vrij 

Kerstontbijt leerlingen 

• Van vrijdag 24 december 12.00u tot 7 januari 

kerstvakantie* 

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

• Maandag 10 januari 

Instroom nieuwe leerlingen 

Luizencontrole (gaat niet door) 

• Van ma 17 januari t/m vrij 21 januari 

Eindadvisering schoolverlaters 

Start afname LVS 

MR-vergadering 

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

 

 


