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Juni 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
De eerste weken school na het thuisonderwijs zitten er op. Wat
hebben de leerlingen een fijne start gemaakt na de meivakantie. Al
snel hadden ze hun draai gevonden en ging iedereen weer mee in
het ritme van de school. Ook uw inzet
hierbij met nieuwe maatregelen waarbij
u niet meer het schoolgebouw in kunt
hebben hierbij geholpen. We moeten
omgaan met een hele nieuwe situatie en dit vraagt van ons allemaal
een ander mindset, nogmaals dank!
Nieuwe leerlingen
Maandag 25 mei zijn er 8 nieuwe leerlingen bij ons gestart. Twee
leerlingen in bovenbouw 1 bij juf Maria. En zes leerlingen in
benedenbouw 1. Op 9 juni start er nog 1 leerling in benedenbouw 1.
Wij wensen deze leerlingen en ouders/verzorgers een fijne tijd bij ons
op school, wij hopen hen ‘het onderwijs dat bij hen past’ te bieden. Veel plezier op de
Schilderspoort!
Gym
Zoals u weet zijn de gymlessen weer opgepakt. De aanpassing die we daarbij gedaan hebben is dat
kinderen zich niet omkleden en douchen. Wel wordt schoeisel verwisseld voor sportschoenen.
Vanuit het RIVM en de KVLO is aangegeven dat de lessen bij voorkeur buiten gegeven moeten
worden. Indien er echter geen geschikte buitenlocatie is of dit, in verband met veiligheid, niet kan
dan zijn gymlessen binnen toegestaan. Dit is dan ook de reden dat op de Schilderspoort binnen les
gegeven wordt. Daarnaast bestaan de huidige groepen uit maximaal 18 leerlingen die in de zaal
voldoende ruimte hebben. Er worden alleen matig-intensieve activiteiten gedaan.
Formulieren vervoer Duiven en Westervoort
De afgelopen dagen hebben veel ouders een formulier ontvangen van de gemeente Duiven of
Westervoort ten aanzien van het leerlingenvervoer. Dit formulier moet door school ingevuld
worden. Al eerder werd aan dat deze werkwijze nieuw is en er nog overleg gevoerd moet worden
met de beleidsambtenaar die hierover gaat. We hopen u deze week meer duidelijkheid te kunnen
geven hierover.
Extra vrije dag op vrijdag 10 juli
De MR heeft ingestemd met een extra vrije dag op vrijdag 10 juli aanstaande.
Op deze dag gaat het team aan de slag met de afronding van het schooljaar. Uw kind is op deze dag
dus vrij. De laatste schooldag is dus nu donderdag 9 juli.

Voortgangsgesprekken
Van maandag 22 juni t/m donderdag 25 juni vinden de voortgangsgesprekken plaats voor beb1,
beb2, bob 1 en de niet-schoolverlaters. Het inschrijven voor deze gesprekken gaat zoals gewoonlijk
via Social schools, u krijgt hiervoor tegen die tijd een uitnodiging.
De precieze wijze waarop wij de voortgangsgesprekken zullen voeren maken wij nader bekend.
Dit hangt af van de ontwikkelingen binnen het onderwijs met betrekking op de coronacrisis. Wordt
vervolgd...
Schoolverlaters
Helaas kunnen door alle maatregelen het kamp en de musical dit jaar niet door gaan. Volgende week
zal dan ook voor de schoolverlaters een gewone schoolweek zijn. Om de schoolperiode toch
knallend uit te gaan is het team druk bezig om in de laatste schoolweek twee feestdagen op te
zetten voor de schoolverlaters. Hierover is nog niet alles bekend maar al wel een aantal leuke dingen
om rekening mee te houden.
Woensdag 8 juli:
- Na de kennismaking nieuwe groepen nemen de schoolverlaters die dag afscheid in hun klas, ze
maken hier een feestelijke dag van.
- Twee groepen schoolverlaters komen ‘s avonds op school eten. Na dit eten worden dan ook de
ouders op school verwacht voor een onvergetelijke avond vol herinneringen en vermaak.
Donderdag 9 juli:
- Deze dag staat vol van leuke activiteiten voor de leerlingen, wat ze precies gaan doen is nog een
verrassing!
-Twee groepen schoolverlaters komen ‘s avonds op school eten. Na dit eten worden dan ook de
ouders op school verwacht voor een onvergetelijke avond vol herinneringen en vermaak.
Teken
Het is weer de periode dat de teken erg actief zijn. Een teek is een klein bruinzwart spinnetje van
ongeveer één tot drie millimeter groot. U kunt ze het hele jaar door tegenkomen in bossen, duinen
en hoog gras. Teken bijten vaak in de periode van maart tot en met oktober. Een teek bijt zich vast in
de huid van mensen en dieren en zuigt bloed op. Ze worden dan groter.
Het is goed om uw kind regelmatig te controleren op teken.
Via deze site kunt u nog wat extra informatie vinden:
https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2019/05/190528-Infographic-teken.pdf
Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Tijdens de MR-vergadering van maandag 25 mei zijn diverse zaken besproken zoals de evaluatie van
de periode van thuisonderwijs en het vakantierooster. Het vakantierooster voor het jaar 2020-2021
is door de MR goedgekeurd en vindt hieronder. Er zijn helaas nog enkele ontbrekende data van
studiedagen, zodra deze bekend zijn informeren we u uiteraard daarover.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 dec. 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 t/m 19 februari 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021

Meivakantie
incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag

26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaart

13 en 14 mei

Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Planning tot de zomervakantie
•
•
•

•

•

Op vrijdag 12 juni en maandag 15 juni zijn alle kinderen vrij in verband met studiedagen voor
het team. De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte.
Van maandag 22 juni t/m donderdag 25 juni vinden de voortgangsgesprekken plaats voor
beb1, beb2, bob1 en de niet-schoolverlaters.
Op woensdagochtend 8 juli is er voor de leerlingen een kennismaking met nieuwe groep en
leerkracht(en). Op maandag 6 of dinsdag 7 juli krijgen zij te horen bij wie zij in de nieuwe groep
zullen zitten na de zomervakantie.
Op woensdagavond 8 juli en donderdagavond 9 juli vinden in twee groepen de
afscheidsavonden voor de schoolverlaters plaats. Over de tijden en specifieke details krijgt u
nog nader bericht.
Vrijdag 10 juli zijn alle leerlingen vrij en begint voor de hen de welverdiende zomervakantie.
Van vrijdag 10 juli tot en met vrijdag 21 augustus. zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. de zomervakantie.
De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht.
Vriendelijke groet,
Team SBO de Schilderspoort
Team SBO de

