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NIEUWSBRIEF 

Mei-juni 2022 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Thema’s en activiteiten 
 
Thema natuur 
Op maandag 16 mei is het schoolbrede thema ‘natuur’ gestart, alle bouwen zullen hier op hun eigen 
manier de komende weken invulling aan geven. In de volgende nieuwsbrief zullen we een impressie met 
foto’s meesturen rondom dit thema. 
 
Schoolverlaters 
De laatste periode van het schooljaar voor de schoolverlaters is aangebroken, er wordt nog hard gewerkt 
maar het is ook een bijzondere periode die aanbreekt met leuke activiteiten. 
Zo staat er een leuk georganiseerd kamp in het vooruitzicht en zijn de eerste voorbereidingen rondom de 
afscheidsavonden begonnen. 
 
Betaling schoolreis en kamp 
Vorige week heeft u een brief ontvangen voor het betalen van de bijdrage voor het kamp/schoolreis. Er 
zijn al een heel aantal betalingen binnen gekomen, heel fijn!  
Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u dit dan voor de aangegeven data (zie brieven) doen?  
 
Schoolfruit 
De periode van het schoolfruit is na de meivakantie afgelopen. We hebben ons aangemeld voor volgend 
schooljaar, we hopen dat we nog een jaar mogen deelnemen. Voor de ouders uit de bovenbouw dus even 
een reminder om vanaf heden weer fruit mee te geven voor de ochtendpauze. 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
 
Hierbij sturen wij u vast het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023. Hierbij zullen nog een aantal 
losse studiedagen toegevoegd worden, zodra die bekend zijn zullen wij u hierover informeren. 
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PBS 
 
Successen 

Twee weken meivakantie zit er weer op. De kinderen zijn weer hard aan het werk en druk bezig met PBS.  

Zoals in een eerdere nieuwsbrief benoemd, staan de schoolregels na een vakantie centraal. Niet alleen 

worden de regels veel herhaald, maar worden er ook successen gevierd. 

Het vieren van successen (groot of klein): 

1: Zorgt voor werkplezier. Door je aandacht te richten op de positieve prestaties word je positiever 

ingesteld en haal je meer plezier uit je werk. Wij mogen trots zijn op de dingen die we doen en deze dan 

ook benoemen. 

2: Draagt bij aan persoonlijke groei. Wanneer je een doel bereikt voel je je nuttig, dit zorgt voor 

persoonlijke groei.  

3: Motiveert. In eerste instantie motiveert het, omdat je stil staat bij een goede prestatie. Of je dit nu viert 

in de vorm van een beloning, waardering van anderen of op een andere manier. Dit smaakt vaak naar 

meer. Je raakt gemotiveerd om dit resultaat nogmaals te behalen of zelfs te verbeteren.  

Vier thuis ook de successen, dit kan al door een 

schouderklopje te geven of door samen een taart te 

bakken etc. Er zijn veel verschillende manieren om 

samen successen te vieren. Bedenk samen wat leuks 

wanneer er een succes is behaald.  

Succes!  

 
 
Verkeerssituatie rondom school 

Afgelopen week is er met de gemeente, verkeersouder vanschool en teamleider een gesprek geweest 

over de verkeerssituatie rondom school. We hebben goede actiepunten op een rij gezet waar zowel de 

gemeente als de school mee aan de slag gaat. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen (en 

weghalen) van verkeersborden, het attenderen op het feit dat het terrein rond een zogenaamde 

schoolzone is en het gedrag daarop aangepast moet worden, meer parkeergelegenheid creëren voor 

ouders en aanpassingen doen om de snelheid te beperken. 

Zodra hier meer duidelijkheid over is op welke termijn er aanpassingen gedaan worden informeren wij u 

hierover.  

Als eerste al wel een actie richting u als weggebruiker rondom de school, wij vragen u om alert te zijn om 

u te houden aan de geldende verkeersregels zoals: 

*Parkeren in de parkeervakken(niet op de busstrook en niet dubbel naast de parkeerstrook). 

*Houdt u aan de snelheidslimiet ook op de weg richting school, dus 30km per uur en rondom de school 

gepaste snelheid zodat het veilig is voor al onze kinderen. 

*Houdt de rijrichting aan in de ronde rondom de parkeerplekken, ook als fietser! 

Alvast bedankt voor uw inzet, samen maken we er een veilige omgeving van voor onze kinderen! 

Wij zullen bovenstaande ook versturen naar de vervoersmaatschappijen. 
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Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort 

Planning mei -  juni 

• Woensdag 18 mei 

MR-vergadering 

• Maandag 23 mei 

Start afname LVS Bob 2 

• Woensdag 25 mei  

Schoolreisje Beb 1 

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

• Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei Hemelvaart 

Alle leerlingen vrij* 

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

• Maandag 30 mei 

Start afname LVS Beb 1+2 en Bob 1 

• Woensdag 1 juni  

Schoolreisje Beb 2 

OV vergadering (19.30-20.30) 

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

• Maandag 6 juni Pinksteren 

Alle leerlingen vrij* 

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

• Woensdag 8 juni t/m vrijdag 10 juni 

Kamp 

• Donderdag 23 juni 

Schoolreisje Bob 1 

Afsluiting thema natuur 

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

• Vrijdag 24 juni en maandag 27 juni studiedag 

Alle leerlingen vrij* 

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

• Woensdag 29 juni  

Modderdag benedenbouw 1 

• Donderdag 30 juni 

MR vergadering 

 

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


