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NIEUWSBRIEF 

Juli 2022 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Afronden schooljaar 2021-2022 
Deze laatste dagen staan in het teken van afronden en afscheid nemen. De lokalen worden samen met de 
kinderen opgeruimd, de werkjes gaan mee naar huis, de vakantieplannen worden besproken en dan is er 
tijd voor afscheid! Wij kijken terug op een fijn jaar en hopen dat wij dit gevoel met jullie delen. Een 
intensief jaar waarbij ook de flexibiliteit van ouders en samenwerking centraal stond i.v.m.  oa. Corona. 
Wij willen jullie hierbij enorm bedanken voor de samenwerking dit jaar, bedankt!!! 

Vandaag sluiten we het jaar af met een lekker ijsje, vanuit de oudervereniging kwam er een ijscowagen bij 
school om een heerlijk ijsje uit te kiezen! 

 

   

 

Kennismaking nieuwe groepen 

Woensdagochtend is de kennismaking in de nieuwe groepen geweest. Alle leerlingen konden van 09.00u 

tot 10.00u kennis maken met hun nieuwe juf of meester en klasgenootjes. Bij deze kennismaking 

mochten wij ook 30 nieuwe leerlingen en de ouders van deze leerlingen ontvangen, wij wensen hen na de 

zomer een fijne start op de Schilderspoort toe! 
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Sponsorloop Oekraïne  

Schilderspoort 

voor Oekraïne 

 
Op maandag 4 juli hebben de leerlingen van de Schilderspoort gelopen voor Oekraïne. Het was een warme dag maar 
desondanks zette iedereen zijn/haar beste beentje voor en rende voor wat hij/zij waard was. Ouders stonden langs te 
lijn aan te moedigen en de oudervereniging zorgde dat er voldoende te drinken was. Kortom het was een leuke en 
sportieve dag. 
 
De afgelopen weken stroomde het sponsorgeld binnen en konden we gaan tellen. Wat een boel geld is er bij elkaar 
gerend! 
We zijn trots te mogen zeggen dat we met alle leerlingen van de Schilderspoort  
 

 

 
 
bij elkaar hebben opgebracht voor UNICEF! 
  
Hieronder leest u wat UNICEF zoal met het geld gaat doen: 
 
Jullie steun betekent veel voor ons, maar oneindig veel meer voor deze kinderen.  
Jullie steun maakt een wereld van verschil. Dankzij jullie steun kunnen we bijvoorbeeld zogenoemde Blue 
Dots locaties opzetten; hier vangen we kinderen op aan de grens en langs vluchtroutes. Deze 
noodhulpposten bieden medische hulp, eten en drinken, psychosociale zorg en een plek om even tot rust te 
komen.  
 
Nogmaals hartelijk dank voor al jullie donaties wat een mooi bedrag is het geworden! 

Start schooljaar – inloop 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen wij de jaarkalender met jullie delen, onderaan deze 
nieuwsbrief alvast een kleine planning met een aantal bijzonderheden opgenomen, dit is nog een 
concept. Zodra in de eerste schoolweken de kalender definitief is zullen wij deze via social schools met u 
delen. 
Op maandag 5 en dinsdag 6 september mogen de ouders van alle nieuwe leerlingen mee naar binnen. 

Voor de zittende leerlingen, alleen van benedenbouw 1 en 2, is het de eerste week een inloop week. Dit 
betekend dat u die week twee dagen de gelegenheid heeft om met uw zoon/dochter mee ze klas in te 
gaan om de inloop te begeleiden/bekijken. Dit is mogelijk van 08.30u tot 08.45u, om 08.45u wil de 
leerkracht graag de dag beginnen! 
Om te zorgen dat er niet te veel ouders tegelijk binnen zijn i.v.m. de drukte hebben we hieronder een 
verdeling gemaakt wanneer u mee kunt naar binnen. 
 

€4906,50 
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Dinsdag en donderdag: 
*Rob - Ilse 
*Anne-Mieke - Ria 
*Anne-Marie – Karin 
*Sylvia - Ria 
 
Woensdag en vrijdag: 
*Ilse – Brigitte 
*Marjo – Linda 
*Bas – Karin 
*Eugenie - Ria 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een hele fijne zomervakantie! Tot in september! 

Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort 

Planning september 

• Maandag 5 september 

Start schooljaar 2022-2023 (inloopweek beb1 en beb2) 

Respectweek 

• Maandag 12 september 

Luizencontrole 

• Maandag 19 september 

Start schoolthema: Dieren 

Startgesprekken deze week 

• Dinsdag 20 september 

MR-vergadering 

• Maandag 26 september 

Startgesprekken deze week 

 

  

 

 

 

 

 


