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NIEUWSBRIEF 

december 2022 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Sinterklaasviering 2022 

Ook dit jaar kwamen Sinterklaas en zijn pieten gelukkig weer langs op De Schilderspoort.  
Vol verwachting stonden de leerlingen hen op te wachten. Dit jaar kwam hij aan met de boot. In alle 
bouwen is er op een passende manier feest gevierd en zijn de leerlingen verwend met een kleinigheidje en 
pepernoten, het was een leuk feest!! 

  

Vanuit de oudervereniging 

 

Ook dit jaar komt de Sint weer naar de Schilderspoort, 

en wel met de boot. 

Ook zijn pieten zaten erop, 

dus dat was weer top! 

Alle kinderen hebben plezier, 

dat zorgt voor een hoop vertier. 

Hopelijk zijn ze er volgend jaar weer, 

die Sint is een toffe peer. 

Iedereen fijne feestdagen maar weer,  

tot de volgende keer. 

Ook de oudervereniging is weer van de partij, 

dat maakt ook volgend jaar de kinderen weer blij. 
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Vanuit de oudervereniging 

Als oudervereniging doen we het hele jaar door van alles voor de 

kinderen. Graag willen we dat de kinderen een leuke tijd hebben op 

school. Met de kijkavond hebben we veel bezoek gehad bij ons 

kraampje. We hebben ook nieuwe aanmeldingen gehad van ouders 

die graag ons team willen komen versterken. Dit is erg fijn. Zo 

kunnen we leuke activiteiten blijven begeleiden. Zoals bootcamp, 

Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen enz. Dit word mede betaald door 

de ouderbijdrage. Mocht u iets willen sponseren dan kunt u dit aan de 

oudervereniging laten weten. Onze dank is groot.  

Ook dit jaar vieren we weer 

Kerst op school. Op woensdag 

22-12 gaan we er een gezellig 

avond van maken op school. 

Als alle kinderen in de klas 

zitten om te genieten van hun 

Kerstdiner dan kunt u als 

ouder/verzorger naar de Kerstmarkt komen.  

Deze Kerstmarkt vindt tussen 18.00-19.00 uur plaats in de gymzaal. 

Er staat een aantal kraampjes klaar met de meest uiteenlopende 

spullen zoals kinderkleding, spelletjes, Kerstspullen en nog veel 

meer. U kunt bij de kraam van de oudervereniging terecht voor koffie 

of thee en om even gezellig bij te kletsen. U bent van harte welkom! 

We vragen u om de spulletjes die u aanschaft liefst contact af te 

rekenen. Zorg dus dat u voldoende kleingeld in uw portemonnee heeft! Eventueel kan er ook met pin 

betaald worden. De opbrengst van de kerstmarkt zal naar de leerlingen van school gaan en wordt ingezet 

voor het schoolreisje en het schoolkamp.  

 

Jeugdeducatiefonds 
 
Sinds een aantal weken zijn we gestart met het aanbieden van drinken en 
fruit vanuit het jeugdeducatiefonds. Het is mooi om te zien dat heel veel 
kinderen hier gebruik van maken en ook de manier waarop. We zien dat de 
leerlingen ontzettend veel fruit eten en ook verschillende soorten!  
Wilt u uw zoon of dochter liever zelf eten en drinken blijven meegeven, wilt 
u dit dan door geven aan de groepsleerkracht van uw kind. Geeft u uw 

zoon/dochter nog steeds fruit/drinken mee naar school maar wilt u toch ook gebruik maken van dit aanbod 
geef dit dan ook even door via social schools aan de groepsleerkracht. Dan zullen zij zorgen dat ook uw 
zoon/dochter fruit en drinken van school krijgt. 
 
Het team kwam tevens met het idee om, vanuit de subsidie van het jeugdeducatiefond,  een maaltijdpakket 
mee te geven voor de Kerstvakantie. Alle leerlingen krijgen daarom van school een tasje, deze zullen zij 
versieren en voorzien van naam. Voor de Kerstvakantie krijgt iedere leerling hierin een gerecht mee om 
thuis te bereiden.  
Het is hierbij natuurlijk heel erg leuk om dit samen met uw zoon/dochter klaar te maken en er daarna 
samen van te genieten. We wensen u vast eet smakelijk! 
*Het tasje mag na de Kerstvakantie weer meegegeven worden. Mocht er dan een keer veel fruit over zijn 
dan krijgen de leerlingen dit op vrijdag mee in deze tas. Ook is ons doel om voor de voorjaarsvakantie weer 
een maaltijdpakket samen te stellen en mee te geven.  
 
De subsidie die dit alles mogelijk maakt loopt officieel tot 31 januari.  
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PBS 

Tijdens de kijkavond hebben veel ouders het kraampje over PBS bezocht en opgeschreven waar 
successen zijn en waar ze trost op zijn. Dit ging over je kind en over de school.  
Wij hebben wat successen vanuit het team opgeschreven, om te delen met alle ouders: 

• Een leerling uit bob2 heeft schilderles gegeven aan een klasgenoot tijdens de handvaardigheidles. 
Deze leerling had haar eigen schilderij mee en heeft uitgelegd hoe ze het thuis heeft gemaakt. De 
klasgenoot heeft ook zo'n schilderij gemaakt in de les. Het was een positieve ervaring voor beiden. 

• In de klas is een slinger over positieve gedachten gemaakt. Iedere leerling deed mee, was betrokken 
en positief over de gedachten van de anderen. Fijne sfeer en mooi resultaat. 

• De leerlingen die deelnemen aan de cico staan veel meer stil bij: 'hoe voel ik mij nu en wat heb ik dan 
nodig?'  

• Bovenbouw leerlingen die lege kopjes ophalen nemen dit heel serieus: ze zijn stil op de gang, kijken 
stil of er een kopje staat. 

• Een leerling die een hoger leesniveau heeft gehaald en daar heel hard voor heeft gewerkt en helemaal 
glom van trots. 

• Een jongen uit de benedenbouw die verliezen heel moeilijk vindt heeft 
een klasgenoot laten winnen, zonder dat hij wist dat de leerkracht het 
zag. De klasgenoot was iemand die meestal verliest en deze jongen 
gunde het haar om ook eens te winnen. 

• Kleuters die elkaar gaan helpen bij het opruimen, omdat ze zien dat 
een ander het moeilijk vindt. 

• Een ouder die op het schoolplein een kind (niet van zichzelf) 
complimenteert met goed gedrag. 

• Een leerling uit de bovenbouw die zijn taken heel serieus neemt, 
mocht helpen met bladblazen omdat hij dit gewoon al zelfstandig kan. 

• Na de masterclass sbo gaven studenten van de Pabo aan dat ze de 
rust en veiligheid in de klassen zo prettig vonden en dat ze zagen dat 
er veel tijd wordt geïnvesteerd in de relatie tussen leerkracht en 
leerling.  
De meerderheid van deze studenten wil later graag komen 
stagelopen of werken in het sbo, naar aanleiding van de masterclass. 
Deze masterclass is gegeven op onze school. 

Luizencontrole 
 
Gelukkig hebben we op dit moment een aantal nieuwe ouders die de groep ouders die voor de 
luizencontrole actief zijn komen versterken.  
We hebben ook ons protocol weer up-to-date gemaakt en moeten herzien gezien nieuwe regelgeving.  
 
De belangrijkste afspraken op een rij: 

• De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandag na een vakantie. 

• Mocht uw zoon of dochter luizen/neten hebben wordt u hiervan door de administratie op de hoogte 
gebracht. U ontvangt dan ook een brief met informatie over een juiste aanpak en ook klasgenootjes 
krijgen een brief over de juiste aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. 

• Als u gebeld wordt met de mededeling dat uw zoon/dochter luizen/neten heeft bent u niet verplicht uw 
zoon/dochter direct van school te halen om te behandelen, wel doen wij het dringende verzoek hiertoe, 
dit om verdere verspreiding te voorkomen. 

• Zijn er neten/luizen gevonden dan is de ouder/verzorger verantwoordelijk voor een juiste behandeling. 

• De hulpouders voor de luizencontrole zullen na 2-4 weken nogmaals een hercontrole uitvoeren. 
 
Ingrid en Melanie zijn naast de luizencontrole-ouders de aanspreekpunten op het gebied van de 
luizencontrole. Zijn er nog vragen kunt u altijd bij even van hen terecht. 
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Na de kerstvakantie niet meer douchen na de gymles 

 

Na een zorgvuldige afweging van alle voors en tegens is er unaniem besloten het douchen na het gymmen 

af te schaffen. Dit besluit is gevallen na overleg binnen het team en in overleg en met goedkeuring van de 

Medezeggenschapsraad. 

Argumenten die hierbij doorslaggevend waren zijn: het verlies aan onderwijstijd, steeds meer leerlingen die 

het douchen als probleem ervaren en als laatste (en minst belangrijkste) argument de hoge energiekosten.  

Aangezien wij sport en hygiëne nog steeds samen vinden gaan en van belang vinden is het goed om uw 

zoon/dochter op de gymdagen gymkleding mee te geven. Dit om te zorgen dat de leerlingen na de gymles 

weer de ‘schone’ kleren aan kunnen doen. Het gebruik van een deo-roller is prima om in te zetten. 

De nieuwe afspraak ‘niet meer douchen’ na de gymles zal na de kerstvakantie ingaan. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen hierbij alvast hele 

prettige feestdagen toe en een 

gezond en mooi 2023!! 

Vriendelijke groeten,  

team SBO de Schilderspoort  

 

Planning december-januari 

• Woensdag 21 december 

Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen (09.00-10.00) 

Kerstdiner ’s avonds voor de leerlingen (18.00-19.00) 

Kerstmarkt ’s avonds voor de ouders 

• Vrijdag 23 december 

Studiemiddag: de leerlingen zijn vanaf 12.15 u vrij 

*Geen leerlingvervoer vanaf 12.15u, verzoek aan 

ouders/verzorgers om zelf vervoer te regelen. 

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

• Vrijdag 23 december 12.15 t/m zondag 8 januari 

Kerstvakantie – alle leerlingen vrijdag 

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

• Maandag 9 januari 

Instroom nieuwe leerlingen 

Schoolthema: respect 

Luizencontrole 

• Vanaf maandag 16 januari 

Eindadvisering schoolverlaters 

Start thema: vervoer en verkeer 

Start afname LVS 

• Dinsdag 24 januari 

MR vergadering 

• Woensdag 25 januari 

Voorleesontbijt (beb 1) 

Start nationale voorleesdagen (25-01 t/m 04-02) 

 

 

  

 

 

 

 

 


