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NIEUWSBRIEF 

oktober 2022 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Geslaagde kijkavond! 
Wat hebben we met elkaar genoten van de kijkavond.  
Wij hebben het als een zeer geslaagde kijkavond ervaren. Er werden veel 
muntjes verdient, er zijn aanmeldingen voor de oudervereniging binnen 
gekomen, de leerlingen liepen vol trots door de school met 
ouder(s)/verzorger(s) en de sfeer was ontspannen. Bedankt voor uw 
aanwezigheid!!  
 

 

 
Studiedag team woensdag 12 oktober 
Op woensdag 12 oktober hadden alle leerlingen vrij. Op zo’n dag 
is ons team aan het werk om zich verder te ontwikkelen om de 
leerlingen nog beter onderwijs te geven. De afgelopen studiedag 
stond in het teken van Cultuuronderwijs. Karin Kotte kwam een 
inspiratiesessie verzorgen over creatieve processen. Mieke 
Frouws gaf een introductie over de dramalessen die zullen 
volgen. Alle bouwen krijgen komend schooljaar een sessie 
dramalessen verzorgt door Mieke in samenwerking met de 
leerkrachten. In benedenbouw 1 en 2 wordt hier na de 
herfstvakantie mee begonnen. Uiteraard zullen we u in een 
volgende nieuwsbrief hier wat beelden van laten zien.  

 
Inloop na de herfstvakantie 
Na de herfstvakantie is er in benedenbouw 1 en benedenbouw 2 weer sprake van een inloopweek. 
In deze week krijgen alle ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om twee keer in die week mee naar 
binnen te gaan. Tussen 08.30u en 08.45u bent u welkom om mee te komen met uw zoon/dochter en 
even een kijkje te nemen in de groep en bij het taakje van de inloop. Om de inloop van ouders te 
spreidden is hieronder te vinden welke groepen wanneer aan de beurt zijn. Veel plezier! 
Dinsdag en donderdag:  
*Ilse – Brigitte   
*Marjo – Linda   
*Bas – Karin   
*Eugenie – Ria  
  
Woensdag en vrijdag:  
*Rob - Ilse   
*Anne-Mieke - Ria   
*Anne-Marie – Karin   
*Sylvia - Ria 
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Traktatiebeleid  
Gezien de stijgende kosten voor één ieder hebben we ons traktatiebeleid nog eens nader bekeken.  
Als een leerling jarig is moet dit een feestje zijn en hierbij mag uiteraard een traktatie aan de 
klasgenootjes uitgedeeld worden. Wees hierbij niet te uitbundig, met een kleine lekkernij is het voor de 
kinderen al gauw een feest.  
Voorheen waren er veel leerlingen die ook een traktatie meenamen voor de leerkrachten van de bouw, 
de wens is om dit vanaf heden niet meer te doen. Leerlingen mogen uiteraard wel met de kaart, gekregen 
van school, de klassen in de bouw rond om een felicitatie op te laten schrijven! 
 

  

 

Schooltijden 
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat de school echt pas om 08.30u geopend is.  
Helaas constateren we dat een grote groep leerlingen regelmatig al om 08.15u op het plein staat of 
langzaam binnen stroomt, dit is echter niet de bedoeling.  
De pleinwacht is na de herfstvakantie pas vanaf 08.30u op het schoolplein aanwezig. Wij vragen u hier 
alert op te zijn bij het wegbrengen van uw zoon/dochter.  
 

Stijgende energiekosten effect voor school 
Gezien de stijgende energiekosten willen wij ook ons steentje bijdragen, dit om zoveel mogelijk geld van 
school ten goede te laten komen voor goed onderwijs voor de leerlingen en leuke activiteiten.  
We hebben er dan ook voor gekozen om na de herfstvakantie te gaan werken met deurwachten, bij 
iedere blauwe deur zal vanaf 08.30u een bovenbouw leerling staan die de deur zal openen als er 
leerlingen naar binnen gaan. Zo houden wij de kou zoveel mogelijk buiten en voorkomen we hoge 
stookkosten. 

Ook zal de verwarming niet meer zo hoog staan als voorheen. Wij willen u dan ook vragen om vanaf de 
herfstvakantie in de herfst- en wintermaanden uw zoon/dochter een extra vest/trui mee te geven in de 
tas. Mocht het dan wat frisser zijn in de lokalen dan kunnen we in eerste instantie onszelf warmer kleden 
voor we de verwarming op 4 of 5 draaien. 
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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 teweegbrengt 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten,  

team SBO de 

Schilderspoort  

 

Planning november 

• Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober herfstvakantie* 

alle leerlingen vrij 

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

• Maandag 31 oktober 

Luizencontrole 

• Dinsdag 1 november 

Start dramalessen in de benedenbouw 

Pré-adviesgesprekken schoolverlaters Bob 2 

OV 19.00-20.00 

• Woensdag 2 en donderdag 3 november 

Pré-adviesgesprekken schoolverlaters Bob 2 

• Maandag 7 november 

Start schooljudo benedenbouw 

Start thema Vroeger en Nu 

• Woensdag 9 november 

Nationaal schoolontbijt 

• Dinsdag 15 november 

Surpriseknutselavond voor de ouders van benedenbouw 1  

19.00-20.30u 

• Donderdag 17 november 

MR-vergadering 

• Maandag 21 november 

Start afname LVS Bob 2 

*De vervoersmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte. 

 

 

  

 


