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Februari 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de voortgangsgesprekken en
eindadviesgesprekken. Voor nagenoeg alle leerlingen zijn deze gesprekken inmiddels
afgerond. De schoolverlaters oriënteren zich op het vervolgonderwijs door open dagen te
bezoeken. Veel leerlingen hebben inmiddels een keuze gemaakt voor een vervolgschool.

Terugblik januari - februari
•

•
•

•

•
•

Maandag 6 januari heeft weer de eerste luizencontrole plaatsgevonden. Helaas werd bij
enkele leerlingen luizen geconstateerd. De ouders van de betreffende leerlingen en
groep zijn hiervan op de hoogte gesteld. We wijzen u op het belang van regelmatig
controleren en kammen.
In januari werden de Cito-toetsen afgenomen. De resultaten hiervan zijn inmiddels
verwerkt en met de meeste ouder(s)/verzorger(s) besproken.
De groepen uit benedenbouw 1 hebben de afgelopen periode gewerkt rond het thema
Sprookjes. Verschillende sprookjes kwamen aan bod en alle activiteiten hadden met het
thema te maken. De kinderen hebben prachtige kunstwerken gemaakt en de
betrokkenheid was groot!
In benedenbouw 2 is gewerkt rond het thema Grieken en Romeinen. Inmiddels hebben
de leerlingen veel kennis opgedaan hierover. Tevens werd een bezoek gebracht aan
museum Valkhof in Nijmegen. Het was fijn dat ouders bereid waren de leerlingen te
begeleiden, dankjewel daarvoor!
De bovenbouw werkt over het thema Wereldoorlog I en II. Voor alle leerlingen een
interessant maar ook indrukwekkend thema.
Tijdens de studiedagen van het team waren de leerlingen vrij. Het team heeft gewerkt
aan de groepsplannen en aan de voorbereiding van nieuwe thema’s. Het waren twee
zinvolle dagen!

Planning februari - maart
•

Op vrijdag 21 februari aanstaande wordt in alle groepen op een bescheiden wijze
Carnaval gevierd. Gedurende de ochtend gaan de lessen gewoon door en ’s middags
vinden alternatieve activiteiten plaats. Uw kind mag verkleed naar school komen die dag.
We zien kinderen graag in mooie verkleedkleren maar niet in gevechtskleding en
dergelijke.

•
Maandag 9 maart vindt de luizencontrole plaats.
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Verkeersveiligheid
Steeds meer kinderen worden door ouder(s)/verzorger(s) met de auto naar school
gebracht en weer opgehaald. Helaas zijn er voor de school onvoldoende
parkeerplaatsen. Dit kan betekenen dat u als ouder uw auto wat verder weg moet
parkeren en een stukje moet lopen. U kunt uw eigen kind dan veilig begeleiden
naar het schoolplein.
In verband met de veiligheid van de kinderen wijzen we er nogmaals dringend op
dat de parkeerstrook grenzend aan het schoolplein alleen bedoeld is voor de bussen. Hier
mogen géén auto’s geparkeerd worden! Tevens is het niet de bedoeling dat er dubbel
geparkeerd wordt, ook dit draagt niet bij aan de veiligheid.
Verder verzoeken we ouder(s)/verzorger(s) rond de school rustig te rijden en rekening te
houden met overstekende kinderen! Houdt u ook rekening te houden met de rijrichting, dit
draagt bij aan een veiliger omgeving voor de kinderen en voor u.
Overigens zijn wij met de Gemeente Zevenaar in overleg over mogelijkheden de
verkeersveiligheid te bevorderen. We houden u op de hoogte!
_________________________________________________________________________
Schooljudo
Met ingang van maandag 2 maart krijgen alle leerlingen uit benedenbouw 1 en 2 gedurende
6 weken elke week 45 minuten schooljudo. Voor de groepen uit benedenbouw 1 vinden deze
lessen plaats op maandag en voor de groepen uit benedenbouw 2 op woensdag.
De lessen worden gegeven door ervaren judoka’s. Echte judomatten, judopakken en een
speciaal lespakket zorgen voor onvergetelijke lessen, gewoon in het speellokaal van onze
school. De speelzaal is omgetoverd in een heuse dojo en elk kind krijgt een echt judopak
aan.
Plezier staat centraal om kinderen 'Skills for Life' mee te geven. Met
Schooljudo leveren we een belangrijke bijdrage aan de motorische en
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Tijdens de lessen wordt er samen met onze Entertrainer, met een
speciaal lespakket, hard gewerkt aan de waarden vertrouwen,
respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en heel
veel plezier. Waarden die naadloos aansluiten bij de waarden die de
Schilderspoort hanteert.
Aan het eind van de zes weken krijgen de kinderen een diploma!
Kijk voor meer informatie over Schooljudo op www.schooljudo.nl
__________________________________________________________________________
Contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school
Zoals u weet vinden we een goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school van groot
belang. We proberen u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op school en samen
met u te zorgen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind.
Voor een goede communicatie wordt in de benedenbouw gebruik gemaakt van een
zogenaamd communicatieschriftje. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van Social
Schools. Deze digitale manier van communiceren maakt dat men elkaar snel kan bereiken
wanneer dat nodig is.
Een gevolg is vaak ook dat men van elkaar een snelle reactie verwacht. Teamleden
proberen altijd op korte termijn op berichten van ouder(s)/verzorger(s) te reageren. Na
schooltijd zijn zij echter ook belast met het voor- en nawerk voor de groep; met
vergaderingen, gesprekken en overleggen. Dit betekent dat u soms wat langer op een
antwoord moet wachten. Wij vragen daarvoor uw begrip.
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Schoolwide PBS
Na de Kerstvakantie is in alle groepen extra aandacht
besteed aan groepsvorming. Daarbij kwamen uiteraard
ook de waarden van de Schilderspoort; respectveiligheid-vertrouwen-verantwoordelijkheid, weer aan
bod.
Wekelijks staat er binnen de groepen een
gedragsregel centraal. Op die manier worden de reeds
aangeleerde gedragsregels herhaald en worden de
regels eigengemaakt.
Daarnaast worden er ook nieuwe regels en routines
aangeleerd. Zo wordr er in alle groepen aandacht
besteed aan het aanleren van de routine ‘stop-looppraat’.
PBS en ouder(s) / verzorger(s)
Bij PBS wordt er altijd uitgegaan van een positieve
benadering. Ook u als ouder(s)/verzorger(s) zult ervaren dat een positieve benadering meer
effect heeft. Jonge kinderen reageren meestal heel goed op complimenten, op welke manier
je ze ook geeft. Oudere kinderen vinden complimentjes soms vervelend. Ze raken dan
geïrriteerd of schamen zich zelf een beetje. Ze vinden het vaak prettiger als complimenten
‘privé’ gegeven worden, zodat niet iedereen het hoort. Ook een high-five of ander positief
teken waarderen zij!
Als je een kind steeds op dezelfde manier een compliment geeft, loop je het risico dat het
minder effect gaat hebben. Gebruik dus naast ‘gewone’ complimenten ook andere soorten
complimenten, bijvoorbeeld:
•
•
•
•

leg eens complimentenkaartje of briefje neer op het kussen of in de jaszak van je kind.
geef een ‘roddel-compliment’. Vertel aan iemand anders (bijvoorbeeld via de telefoon)
wat je kind zo goed heeft gedaan, doe net alsof hij/zij het niet mag horen.
geef een ‘vraag-compliment’. Vraag hoe het je kind gelukt is om dit zo goed te doen.
‘’hoe is het je gelukt om zo goed te spelen? Wat deed je precies?’’
geef een ‘probeer-compliment’. Als je kind het nog niet helemaal goed heeft gedaan,
maar het wel duidelijk goed probeerde te doen; ‘’ik zag dat je je best deed om stil tezitten
bij het eten. Ik weet dat het heel moeilijk voor je is, knap hoor’’.

Je kunt voor van alles een compliment of pluim uitdelen. Wil je gewenst gedrag stimuleren
dan helpt het om een compliment te geven direct als je dat gedrag ziet bij je kind.
Voorbeelden van gewenst gedrag waarvoor je een compliment kan verdienen:
•
•
•
•
•
•
•
•
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vieze kleren in de wasmand doen.
jas ophangen aan de kapstok.
stoppen met computeren als dat gevraagd wordt.
vragen om iets lekkers en niet zomaar pakken.
speelgoed opruimen.
de tafel helpen dekken of afruimen.
op tijd thuis komen na buitenspelen.
direct naar boven gaan als het bedtijd is
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Ziekte, vervanging en lerarentekort
We hebben op de Schilderspoort momenteel te kampen met langdurige ziekte van diverse
collega’s. Dit betekent dat de groepen vervangen moeten worden. Door het lerarentekort is
de vervanging niet makkelijk te regelen. We zijn dan ook erg blij met de bereidheid van
collega’s om extra dagen te komen werken. Op die manier proberen we de rust zoveel
mogelijk te bewaren voor de leerlingen.
Naast de extra inzet van teamleden worden ook vervangers via Personeelscluster oostNederland ingeschakeld. We zijn heel blij met de invallers die telkens weer met
enthousiasme een nieuwe groep binnen stappen, de kinderen snel proberen te kennen en
zich de methodes, regels en afspraken van de school eigen maken.
Door het lerarentekort is het helaas niet altijd mogelijk een fulltime en vaste invaller te vinden
en moet er soms van invaller gewisseld worden. We realiseren ons dat deze wisselingen
voor de leerlingen niet altijd even prettig zijn. We zijn echter heel blij dat we de groepen
kunnen bemannen en slechts in zeer incidentele gevallen groepen vrij moeten geven.
We vinden het daarnaast van groot belang dat de invalleerkrachten als teamleden van de
Schilderspoort worden opgenomen en ook door leerlingen én ouder(s)/verzorger(s) als
zodanig beschouwd worden.
_________________________________________________________________________
Cursus omgaan met pubers, aanbod van de GGD
Heeft u een puber in huis? Een kind tussen de 12 en 16 jaar? In deze jaren verandert in
korte tijd veel: voor kinderen én voor hun ouders. En dat kan vragen oproepen bij ouders.
Veel ouders vinden het prettig om met andere ouders hierover te praten. U ook?
Misschien is de cursus ‘Omgaan met pubers’ dan iets voor u. In zes bijeenkomsten van twee
uur gaat u met de cursusleidsters (twee jeugdverpleegkundigen van de
Jeugdgezondheidszorg) en andere ouders aan de slag. U krijgt informatie over de
ontwikkeling van uw puber en over opvoedvaardigheden die u kunt gebruiken.
Tijdens de bijeenkomsten oefenen ouders met opvoedvaardigheden, wisselen zij ervaringen
uit en kijken naar filmpjes. Iedere week is er een thuisopdracht, om de informatie uit de
cursus thuis toe te passen. Ook krijgt u wekelijks een folder met informatie over het
onderwerp van die week. Voor wie?
Ouders en verzorgers van 12 tot 16-jarigen, die vragen hebben over of problemen hebben bij
de opvoeding van hun puber(s).
Waar en wanneer?
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op de dinsdagavonden; 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7
april 2020. De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 -21.30 uur aan de Schelmseweg 93a
te Arnhem, in ons scholingsgebouw aan de achterkant van het Openlucht Museum.
Inschrijven kan tot 1 week voor aanvang van de cursus.
Aanmelden
Aanmelden kan via secretariaatjgz@vggm.nl onder vermelding van ‘aanmelding voor
pubercursus’. Vergeet u niet uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd van
uw kind(eren) te vermelden. Deelname aan de cursus is kosteloos.
__________________________________________________________________________
We wensen u een hele fijne en hopelijk zonnige
Voorjaarsvakantie toe!
Alle leerlingen zijn weer welkom op maandag 2 maart.
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