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NIEUWSBRIEF  

Januari-februari 2023  

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Thema: vervoer en verkeer 
 
Afgelopen weken is er een start gemaakt met het werken rondom het 
thema verkeer/vervoer. Iedere bouw geeft hier op zijn eigen manier inhoud 
aan. Verdere informatie hierover zal volgen in de volgende nieuwsbrief. 

    

 

 

Jeugdeducatiefonds 
 
Yes, we hebben afgelopen week te horen gekregen dat we een verlenging 
krijgen van de subsidie vanuit het Jeugdeducatiefonds, het wordt in ieder 
geval tot 1 maart doorgezet.  
We kunnen onze eerder gemaakte afspraken dus nog even vasthouden tot 
aan vrijdag 3 maart 2023.  
Ook gaven zij aan dat er waarschijnlijk nog een verlenging aan komt, 
hiervan houden we u uiteraard op de hoogte.  
Zie bijlage voor de eerder gemaakte afspraken die ook bij de verlenging 
blijven gelden. 

 
Maaltijdpakket: Ook voor de voorjaarsvakantie kunnen we vanuit deze subsidie weer een maaltijdpakket 
aan de leerlingen meegeven. Deze keer zal dit een boerenkoolpakket zijn. We geven verse producten 
mee, dus misschien handig in de weekboodschappen hier rekening mee te houden. U hoeft die week dus 
één maaltijd minder aan te schaffen omdat we deze vanuit school meegeven. Op donderdag 16 februari 
zal de Jumbo dit pakket komen brengen en krijgen de leerlingen het mee naar huis.  
Denkt u eraan (als u dit niet al gedaan heeft) om het zelfgemaakte tasje weer mee te geven naar school? 
Hier zullen we de nieuwe producten weer in meegeven.  
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Nieuw formulier voortgangsgesprek 

Sinds dit schooljaar zijn wij aan de slag gegaan met de invoer van nieuwe formulieren, dit wordt het 
ontwikkelingsperspectiefplan genoemd, ook wel OPP. Op dit formulier houden wij de doelen en 
vorderingen van iedere leerling individueel bij. Dit is ook ter vervanging van het voorheen genoemde 
‘voortgangsformulier’, dubbele administratie is immers overbodig. De gewonnen tijd steken we liever in 
het primaire proces rondom de leerlingen. 
Bij het ontwikkelen en invoeren van een nieuw formulier hoort altijd een periode van uitproberen en 
bijstellen. Een zoektocht voor ons als team en misschien ook wel voor u als ouder.  
Tijdens het voortgangsgesprek in februari zullen wij dit nieuwe formulier inzetten. We nemen u mee in de 
inhoud van dit formulier en bespreken de voortgang van uw zoon/dochter. Omdat dit de eerste keer wat 
meer tijd in beslag zal nemen, plannen we voor het voortgangsgesprek in februari dan ook 25 minuten in. 
Wij doen enorm ons best om u middels het nieuwe formulier, het portfolio en het voortgangsgesprek een 
zo goed mogelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van uw zoon/dochter. 
 

Vanuit de OV 

Wat fijn dat er zoveel ouders de Kerstmarkt hebben bezocht. 
Wij als OV hebben ons best gedaan om iedereen te voorzien van iets te drinken en lekkers.  
Ook alle kinderen hebben heerlijk in de klas kunnen genieten van hun kerstviering.  
Om dit soort dingen goed te kunnen blijven organiseren zijn we nog op zoek naar enthousiaste 
ouders/verzorgers die deel willen nemen aan de activiteiten vanuit de OV. Je kunt je aanmelden via de 
leerkracht van je kind. We hopen dat er nog nieuwe leden bij komen! 
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Verkeerssituatie rondom de Schilderspoort 

 

Zoals iedereen heeft gemerkt en heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief begin dit schooljaar, is er een 

samenwerking tussen de gemeente, onze verkeersouder en school over de verkeerssituatie rondom de 

school. Er zijn onder andere borden geplaatst die de verkeersituatie duidelijker en daardoor veiliger 

maakt.  

De verkeersveiligheid is echter nog niet zoals we dat in het belang van onze leerlingen/ uw kinderen graag 

willen. We blijven dan ook inzetten op verbetering. 

 Onveilige situaties hebben vaak te maken met het gedrag van de verkeersdeelnemers. 

Daarom doen wij, in samenwerking met de gemeente Zevenaar, mee aan een project om de 

verkeersveiligheid rondom de scholen nog verder te verbeteren.  

Project verkeersveiligheid bij basisscholen 

Bij aanvang en uitgaan van de school krioelt het op straat niet alleen van kinderen 

maar ook van auto’s en fietsers. Kinderen hebben vaak geen oog voor het verkeer: 

na een dag stilzitten hollen ze vaak naar buiten. Regelmatig ontstaan er bij onze 

school verkeersonveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan het verkeerd parkeren van 

auto’s, geen voorrang verlenen van overstekende kinderen (bij zebrapad), het stilstaan van motorvoertuigen 

op plaatsen waar dit niet is toegestaan of het blokkeren van het fietspad. 

Het is belangrijk dat kinderen op een veilige manier naar school kunnen. In samenwerking met de gemeente 

willen wij daarom meer bewustwording creëren bij de automobilisten tijdens het brengen en/of ophalen van 

de kinderen bij onze school.  

Dit houdt in dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente in de aankomende 

periode toezicht gaan houden tijdens het brengen en/of ophalen van de kinderen bij meerdere basisscholen in 

de gemeente Zevenaar. Ontstaat er een verkeersonveilige situatie, dan zullen de boa’s hierover het gesprek 

aan gaan. Mocht er sprake zijn van een herhaling dan kan het zijn dat de boa ook handhavend optreedt door 

middel van het geven van een bekeuring.  

Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen in een veilige omgeving naar school kunnen.   

 

 

   

 

 

 
 
 

 

 

 

Vriendelijke groeten,  

team SBO de Schilderspoort  

 

Planning januari-februari 

• Vrijdag 3 februari en maandag 6 februari  

Studiedagen: alle leerlingen vrij * 

• Maandag 13 februari 

Deze week: eindadvisering & voortgangsgesprekken 

• Vrijdag 17 februari 

afsluiting thema vervoer/verkeer 

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

• Maandag 20 februari t/m vrijdag 25 februari 

Voorjaarsvakantie: alle leerlingen vrij * 

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

• Vanaf dinsdag 27 februari 

Voortgangsgesprekken niet schoolverlaters van bob 2 

 

*De busmaatschappijen zijn hiervan begin dit schooljaar door ons 

op de hoogte gebracht. 

 

  

 

 

 


