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NIEUWSBRIEF 

april 2022 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Kijkavond april 2022 
Na een lange periode konden we eindelijk weer een kijkavond 
organiseren. Wat hebben we een fijne kijkavond met elkaar gehad! 
De opkomst van ouders en leerlingen was groot en dit is als zeer 
prettig ervaren. De leerlingen werden ontvangen door Poortje, 
ouders werden meegenomen naar de klassen en voorzien van uitleg 
over de werkjes/taken die de leerlingen maken op school, sommige 
ouders mochten zelfs zelf even oefenen met schrijven of zelf 
gemaakte appelmoes proeven. 
Wij kijken met een zeer positief gevoel terug op de kijkavond, wat 
fijn om elkaar weer zo te ontmoeten! 
 
 
Thema’s en activiteiten 
Op dit moment wordt er in alle bouwen nog aan het thema ‘de wereld om ons heen’ gewerkt. Ook 
hebben er de afgelopen periode veel leuke activiteiten voor de leerlingen plaats gevonden o.a. het 
verkeersexamen, de grote Rekendag, uitstapje naar de boerderij en een kunstenaar in de klas.  

 
Grote Rekendag 2022 
Op 30 maart heeft benedenbouw 2 meegedaan aan de Grote Rekendag.  
Het thema was dit jaar: bouw avonturen. De kinderen zijn vrijwel de hele dag bezig geweest met 
“bouwkundige” rekenactiviteiten. Eerst in de eigen groep, daarna in circuit vorm in de andere klassen. 
Aan het eind van de dag vroegen de kinderen wanneer we gingen rekenen. 
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Naar de boerderij 
Dinsdag 5 april is benedenbouw 1 naar de boerderij geweest. Zij mochten daar van alles proeven, 
ontdekken, meekijken bij de melkmachines, er was een poppenkast, kortom een topdag! De kinderen en 
juffen en meesters hebben genoten, wat een blije gezichten zagen wij toen ze terugkwamen op school. 

  
 
 
 
 

 
 
Kunstenaar in de klas 
Benedenbouw 2 en Bovenbouw 1 hebben meegedaan aan het Kunstproject ‘Pakje KinderKunst’. 
Onder begeleiding van kunstenaars Djovrie Krüs en Conny Koster hebben alle kinderen een kunstwerk 
gemaakt. Het bijzondere van deze kunstwerken is dat ze moesten passen in een klein doosje. Deze 
doosjes met KinderKunst zijn door Djovrie en Conny in een Kunstautomaat gestopt. Deze automaat staat 
in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar en iedereen kan voor €1,00 een pakje Kunst uit de automaat 
trekken. De opbrengst gaat naar een goed doel: Stichting Het vergeten kind.  
Kinderen van de Schilderspoort hebben Kunst gemaakt om een ander blij te maken. Kleine Kunst, met 
grote waarde. Tot de meivakantie kun je zelf ook nog 
een pakje uit de Kunstautomaat gaan trekken. 
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Onze school is gezond 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat 
onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit 
behaalde resultaat! 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben 
we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, 
omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het 
vignet) Gezonde School?  
Kijk dan op www.gezondeschool.nl 

 

Tip via de post binnen gekomen 
DOESBURG INFLATABLE RUN 
Met een speciaal uur voor de Unieke Sporter! 
  
De maatregelen zijn versoepeld, en eindelijk mag het weer! Op zondag 22 mei wordt op de Turfhaven, de 
Doesburg Inflatable Run georganiseerd! Een baan van 750 meter lang, vol met opblaasbare stormbanen. 
Een evenement voor iedereen, ook voor de Unieke Sporter! 
  
Lijkt het je leuk om deel te nemen, maar geeft het teveel prikkels als je samen bent met 100 deelnemers? 
Wil je samen met een familielid die een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft, rustig over de 
banen klimmen? Of wil je juist met de bewoners van jouw woongroep naar deze activiteit? Schrijf je dan 
in voor de Uniek Sporten Run! Van 10:00 – 11:00 is de stormbaan speciaal geopend voor maximaal 20 
deelnemers (exclusief een begeleider). Hierdoor kan jij samen met jouw broer, zus, vader, moeder of je 
woonbegeleider op jouw eigen tempo over de stormbaan. 
  
Schrijf je snel in, want vol = vol! Inschrijven kan via j.harteman@unieksporten.nl. Geef hierbij aan met 
hoeveel personen je komt, en hoeveel begeleiders er zijn. Deelname kost €5,- en begeleiders doen gratis 
mee. Hierbij geldt maximaal 1 begeleider per deelnemer. 

 

 

 

 

http://www.gezondeschool.nl/
mailto:j.harteman@unieksporten.nl
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PBS: STOP – LOOP – PRAAT  

 

Op De Schilderspoort zetten we PBS in om een veilig omgeving te creëren, waarin sociaal 

gedrag van leerlingen toeneemt en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen.  

Preventieve aanpak grensoverschrijdend gedrag. Het is soms lastig om te bepalen wat dat precies is. We 

richten ons daarom voornamelijk op het verbeteren van gedrag dat specifiek, waarneembaar en 

meetbaar is. Wij hebben een schoolbrede aanpak m.b.t. ongewenst gedrag en grensoverschrijdend 

gedrag.  

De basisaanpak van onze school gaat uit van drie stappen als reactie op ongewenst gedrag:  

 

 

1. Stop       2. Loop      3. Praat  

 

 

 

 

 

Als een leerling bij stap 3 met een leerkracht – onderwijsassistent of teamleider praat zal deze 

volwassene altijd:  

1. luisteren en een compliment geven, omdat de leerling het komt vertellen  

2. vragen wat er is gebeurd: wie, waar, wanneer het gebeurde  

3. vragen of de leerling ‘Stop” hebt gezegd  

4. vragen of de leerling rustig is weggelopen van het ongewenste gedrag  

5. herhaalt het ongewenste gedrag zich, ondersteunt de leerkrachten de leerling.  

Alle leerlingen en leerkrachten oefenen meerdere keren per jaar klassikaal met de Stop-Loop-Praat 

aanpak. Aan het begin van het schooljaar, na elke vakantie en tijdens specifieke lessen is aandacht 

voor ondersteunende vaardigheden: houding, stemgebruik en non-verbale communicatie. (Dit zal 

weer aanbod komen in week 15. )  

Bovenstaande stappen zijn uiteraard ook toepasbaar in de thuissituatie. Herinner uw kind aan deze 

afspraken indien dit thuis ook van toepassing is.  
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Buurtgezinnen 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer over buurtgezinnen. De moeite waard om eens door 

te lezen, deze flyer is gericht op de gemeente Zevenaar, via de website is er meer informatie ook voor 

andere gemeentes uit De Liemers. Hierbij alvast een korte introductie wat dit inhoudt: 

 

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. We 

kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er ziekte in het gezin is of een 

kind extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders en soms dreigt dan de emmer over te lopen. Voor 

die gezinnen is in Zevenaar een nieuw initiatief gestart: Buurtgezinnen! 

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben aan 

een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. 

Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen 

gezin. 

Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze steun geven? Lees de folder in de bijlage of kijk op 

www.buurtgezinnen.nl.  

 

Aanvullende informatie op de jaarkalender 

Voor de ouders van de schoolverlaters van dit jaar: 

De avonden van de schoolverlaters zullen plaats vinden op woensdag 20 juli en donderdag 21 juli.  

Hierbij alvast de indeling van de groepen over de avonden: 

Woensdag 20 juli: Hannah/Laura en Berdine/Sandy 

Donderdag 21 juli: Ineke/Dymphy en Anne 

Handig om vast in de agenda te noteren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning april tot begin mei 

• Donderdag 14 april 

Afsluiting thema de wereld om ons heen 

• Vrijdag 15 april (goede vrijdag) t/m dinsdag 19 april(studiedag)  

Alle leerlingen vrij* 

• Vrijdag 22 april 

Koningsontbijt en Koningsspelen 

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

• Van 25 april t/m 6 mei meivakantie 

Alle leerlingen vrij* 

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

• Maandag 9 mei 

Start respectweek 

Luizencontrole 

• Maandag 16 mei 

Start thema ‘natuur’ 

• Woensdag 18 mei 

MR-vergadering 

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


