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NIEUWSBRIEF 

September 2022 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Welkom (terug)! 
Alle teamleden zijn deze week begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Om de 
leerlingen aanstaande maandag zo goed mogelijk te kunnen ontvangen zijn er roosters gemaakt, lessen 
voorbereid, klassen ingericht, is er vergaderd en heeft een warme overdracht over de leerlingen 
plaatsgevonden. We hebben op donderdag een startvergadering gehouden en het thema voor de 
teamleden dit jaar is ‘Door welke bril kijk jij? Is dit de juiste bril of moet je misschien een andere opzetten 
en dingen vanuit een ander perspectief bekijken?’. Symbolisch hebben alle leerkrachten dan ook een mooie 
gekleurde bril gekregen om zich hier het hele jaar bewust van te zijn en blijven. Wij zullen de leerlingen a.s. 
maandag dan ook met deze ‘open bril/blik’ ontvangen! We hebben er zin in om weer door de bril van 
professional te kijken naar de kinderen en u, we maken er samen weer een mooi jaar van, wees welkom!! 

 

Start schooljaar – inloop 
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 en bovenbouw 1, is het de eerste week een 
inloop week. Dit betekent dat u die week op één of twee dagen de gelegenheid heeft om met uw 
zoon/dochter mee de klas in te gaan om de inloop te begeleiden of te 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. 
 
Dinsdag en donderdag: 
*Rob - Ilse 
*Anne-Mieke - Ria 
*Anne-Marie – Karin 
*Sylvia - Ria 
 
Woensdag en vrijdag: 
*Ilse – Brigitte 
*Marjo – Linda 
*Bas – Karin 
*Eugenie – Ria 
 
Ook voor de ouders van bovenbouw 1 is er op dinsdagochtend de mogelijkheid om tijdens de inloop mee 
te gaan. 
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Veilig verkeer rondom De Schilderspoort 
Voor de vakantie hadden wij al aangegeven dat we bezig zijn om de 
verkeerssituatie rondom De Schilderspoort aan te pakken. Wij zijn dan ook erg 
blij dat de meest gemaakte afspraken met de gemeente zijn ingezet en er een 
aantal aanpassingen zijn gedaan. 
 
*Zo is er om de alertheid te verhogen een mooi ‘schoolzone’ bord geplaatst, 
verdere belijning op de weg hierbij volgt nog. Voor ons allen dus een signaal dat 
zodra we richting school rijden, we de snelheid aanpassen en extra alert zijn op 
medeweggebruikers en dan met name natuurlijk onze leerlingen. 

*Daarnaast is er ter verduidelijking een inrijverbod-bord geplaatst, verboden dus om die zijde in te rijden 
en is het eenrichtingsbord verplaatst naar de andere zijde zodat het altijd duidelijk is dat u met uw auto 
één richting de ronde rijdt.  

*De busstrook blijft zoals eerder de busstrook, hier mogen de busjes dus parkeren en geen 
fietsers/auto's.  
 
*Het parkeerverbod aan de achterste rand(hoge heg) is opgeheven, u kunt uw auto hier dus parkeren als 
er in de parkeervakken geen plek meer is.  

*Als team zijn we bezig te onderzoeken hoe ook wij hieraan ook ons steentje bij kunnen dragen i.v.m. het 
parkeren van onze eigen auto’s. Hiervoor moet nog één en ander georganiseerd worden, in een volgende 
nieuwsbrief komen we hierop terug. 

Met al deze aanpassingen hopen wij samen een veilige omgeving te creëren. Hierbij vragen wij u om uw 
medewerking; houdt u aan de verkeersregels, ga met elkaar om met respect en rij veilig! 
Alvast heel erg bedankt voor uw inzet!! 
Wij zullen bovenstaande ook met de vervoersmaatschappijen van het busvervoer communiceren. 
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Jaarkalender 
In de bijlage sturen wij u de nieuwe jaarkalender toe, het kan zijn dat er nog activiteiten bijkomen 
gedurende het schooljaar, wij houden u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief of social schools. De 
meeste activiteiten kunt u terugvinden in de jaarkalender, bewaar deze dus goed of noteer vast in uw 
agenda! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We maken er samen weer een mooi schooljaar van, tot maandag!!  

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 

 

  

 

 

 

 

 


