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NIEUWSBRIEF 

Juni-juli 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 benedenbouw 2 kwam een imker de 
leerlingen een lesbezoek brengen.  
 
 
 
 
 
 
Schoolreisjes 
Benedenbouw 1 is naar het Land van Jan Klaassen geweest en had prachtig weer, de kinderen hebben 
genoten. Benedenbouw 2 is naar De Julianatoren geweest met de bus, het was een topdag. Wat hebben 
de kinderen genoten en wat deden ze het goed, al zo zelfstandig en met elkaar in de attracties! 
Bovenbouw 1 is op schoolreisje naar Hellendoorn geweest. Ook zij hebben een een top schoolreis gehad! 
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Kamp 
Bovenbouw 2 heeft genoten van een heel fijn kamp. Na wat regen op de eerste dag waren de dagen erna 
gelukkig bijna helemaal droog. Er zijn ontzettend veel activiteiten geweest oa. Vlotten bouwen, bonte 
avond, spooktocht, een dropping en zwemmen. De leerlingen waren vooral met elkaar echt ontzettend 
fijn in contact, dit was heel gaaf om te zien, de sfeer was erg positief! Natuurlijk waren alle 
ouder(s)/verzorger(s) ook weer blij toen de gehele groep op vrijdagmiddag op de fiets in Zevenaar terug 
was. Een fijn kamp om op terug te kijken!! 

  
 

 
 
Vertrek collega’s einde schooljaar 
 
Na jaren in het onderwijs en een flink aantal jaren op De Schilderspoort te hebben gewerkt zullen wij dit 
jaar afscheid nemen van Mieke Baltussen, groepsleerkracht benedenbouw 1 en van Ruud Terwiel, 
schoolmaatschappelijk werker. Zij gaan genieten van meer vrije tijd en ervaren wat er op hun pad komt. 
Misschien staat hen wel een leuke nieuwe uitdaging te wachten…. Natuurlijk gunnen wij hen deze kans 
van harte maar dat neemt niet weg dat wij twee fijne collega’s moeten gaan missen. 
Voor de invulling van de functie van schoolmaatschappelijk werker zijn wij op zoek naar een nieuwe 
collega, de sollicitatieprocedure loopt. We houden u hiervan op de hoogte via een volgende nieuwsbrief. 
 
 
Start nieuwe schooljaar, indeling nieuwe groepen 

 

In de maand juli gaan de intern begeleiders met het advies van de leerkrachten en de huidige gegevens 

rondom de leerlingen aan de slag met een nieuwe groepsindeling. Deze taak vraagt altijd veel tijd want 

we willen dit zo goed mogelijk en het liefst in één keer goed doen. 

Op maandag 18 juli krijgen alle leerlingen een brief mee waarop staat bij welke leerkracht(en) zij volgend 

jaar in de groep komen. Ook vertellen wij de leerlingen dan wie hun klasgenootjes worden. Op woensdag 

20 juli zullen alle kinderen van 09.00 tot 10.00u kennismaken in de nieuwe groepen.  

Iedere start van het schooljaar kijken we de eerste twee weken of alle leerlingen op de juiste plek 

geplaatst zijn, mocht er een verkeerde of achteraf blijkend niet passende keuze gemaakt zijn, dan zal dit 

opnieuw bekeken worden, een eventuele verandering wordt dan uiteraard ook met ouders besproken.  
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PBS 
 
Op school mag ik zijn wie ik ben! 

Iedereen is anders en dat mag ook. We leren onze kinderen de ander te 

accepteren zoals hij of zij is.  

Iedereen hoort erbij en we sluiten niemand uit. Wat zou het mooi zijn als we 

dat elke dag zouden zien. Helaas ontbreekt het hier wel eens aan. Kinderen kunnen heel lief zijn, maar 

soms ook keihard naar de ander. Door de positieve insteek te kiezen proberen wij de kinderen bij te 

sturen. Hoe zou jij reageren als iemand iets lelijks tegen je zegt? Je zou boos kunnen worden en terug 

kunnen gaan schelden. Het probleem wordt dan alleen maar groter en de weg naar een oplossing is 

afgesloten.  

Je zou de opmerking(en) ook kunnen negeren of zeggen dat je die opmerking niet zo leuk vindt (Stop-

Loop-Praat). 

We willen de kinderen aan het denken zetten. Eigenaar laten worden van hun 

eigen gedrag. Inzicht geven in wat jouw gedrag teweeg brengt of kan brengen bij 

de ander.  

Het is veel leuker om complimentjes te krijgen en zeker ook te geven. Het aloude 

spreekwoord “wie goed doet, goed ontmoet’’ is nog steeds van deze tijd. Ook al 

reageert de ander anders dan je verwacht, blijf die ander respecteren. Da’s soms 

moeilijk maar het maakt je een mooi mens als het lukt ………… 

 
 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 inclusief studiedagen 
 
Hierbij sturen wij u nogmaals het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023, dit keer inclusief de 
studiedagen.  
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Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort 

Planning juni - juli 

• Woensdag 29 juni  

Modderdag benedenbouw 1 

• Donderdag 30 juni 

MR vergadering 

• Dinsdag 5 juli t/m donderdag 7 juli 

voortgangsgesprekken  

• Woensdag 20 juli 

Kennismaking nieuwe leerlingen en groep 

Informatieochtend ouders nieuwe leerlingen 

Schoolverlatersavond 

• Donderdag 21 juli 

Schoolverlatersavond  

Afscheid alle schoolverlaters 

• Vrijdag 22 juli studiedag 

alle leerlingen vrij* 

 

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

 

 

 

 

 

Waterdag in benedenbouw 2! 


