NIEUWSBRIEF
September 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op. De nieuwe groepen zijn van start gegaan
waarbij wij ook veel nieuwe leerlingen mochten ontvangen, welkom! Wij wensen jullie een fijne tijd toe
op de Schilderspoort. In de eerste weken is er extra aandacht besteed aan de groepsvorming en de
schoolregels. De schoolregels zijn gekoppeld aan onze waarden; respect – veiligheid – vertrouwen –
verantwoordelijkheid. Als afsluiting van de respectweken heeft de oudervereniging in samenwerking
met de gymdocenten en de medewerkers van de sportschool een bootcamp georganiseerd. Ondanks
een regenachtige dag hebben we er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat alle groepen konden
deelnemen. Het was weer een groot succes!

Thema’s september
Na de respectweken zijn de kinderen gestart met het thema ‘de wereld om ons heen’. Hierbij is een
verdeling van onderwerpen gemaakt waaraan de verschillende bouwen werken. Zo wordt er gewerkt
over Nederland, Noord-Europa en Oceanië/Azië. In de onderbouw is gekozen om een prentenboek
centraal te zetten met als thema ‘vriendschap’, dit om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
belevingswereld van de kinderen.
Vanaf 5 oktober begint het thema van de Kinderboekenweek ‘En toen..’. Hierbij gaan we terug in de
tijd en zullen we dus werken over onderwerpen uit de geschiedenis.

Personeel
Wij verwelkomen dit jaar twee nieuwe leerkrachten binnen ons team. Dat zijn Sylvia Buurkes en Dean
van Diek, zij zijn bekend met onze school vanwege stages en eerdere invalwerkzaamheden.
Ook verwelkomen wij onze vakdocent handvaardigheid/techniek dit jaar, Ilona Derksen. Zij geeft de
bovenbouw een uur per week handvaardigheid/techniek. De lessen zijn al van start gegaan en de
kinderen hebben al leuke dingen gemaakt.
Patricia den Doop is werkzaam bij ons vanuit het PON, zij vervangt Iris Kooi voor de groep.
Iris Kooi is tijdelijk teamleider benedenbouw op maandag, dinsdag en woensdag.
Daisy Hoedemaker is begonnen met haar re-integratie als teamleider.

Corona protocol
Gezien de ontwikkelingen op het gebied van het Coronavirus zijn er vanuit het RIVM nog geen
veranderingen, wij blijven dan ook het eerder opgestelde protocol de komende periode hanteren.
We zullen na elke schoolvakantie kijken welke activiteiten wel of niet door kunnen gaan en passen
indien nodig tussendoor ons protocol aan.
Wel willen wij u vragen alert te blijven op de gezondheid van een ieder. We verzoeken u dan ook
dringend om ook als ouders/verzorgers afstand te bewaren van elkaar tijdens het wegbrengen en
ophalen van de kinderen. Wilt u hier op blijven letten!?
Wij merken dat er soms nog wat vragen ontstaan over de verkoudheid van een kind en of hij/zij wel of
niet naar school mag. Om voor u zelf na te gaan of dit wel of niet kan kunt u onderstaande
beslisboom doorlopen (let goed op de leeftijd van uw kind).
Twijfelt u daarna toch nog neem dan contact op met de groepsleerkracht of teamleider van uw kind.
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Vragenlijst-en-beslisboom-neusverkoudenkinderen-toelaten-op-kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf.pdf

Logopedie
Sinds het begin van dit schooljaar worden nieuwe leerlingen en leerlingen die aan het einde van het
schooljaar 2019-2020 binnen de Schilderspoort zijn gestart, logopedisch onderzocht. Het betreft
leerlingen uit de benedenbouw. De resultaten worden in kaart gebracht en met ouders en
leerkrachten gedeeld. Er zal tevens gemeld worden of een leerling al dan niet in aanmerking komt
voor logopedie.
De logopedie van leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 behandeld werden zal na de testperiode
weer opgestart worden, indien dat werd afgesproken.
Volgende week wordt er wel gestart met de logopedische behandeling van leerlingen met een
arrangement van Kentalis en met leerlingen die een observatieplaats hebben. Bij vragen kunt u
contact opnemen met de logopedisten:
Ingrid Koek i.koek@schilderspoort.nl Lotte van Veldhuizen L.vanveldhuizen@schilderspoort.nl

Luizencontrole
Aangezien er momenteel zo min mogelijk ouders/verzorgers de school in mogen, kunnen de
luizencontroles helaas niet doorgaan. Wij willen u vragen uw kind zelf regelmatig op luizen/neten te
controleren. Via de site van het RIVM kunt u, via filmpjes, precies zien hoe u dit het beste kunt doen
en hoe u hoofdluis kunt herkennen. https://www.rivm.nl/hoofdluis
Planning tot de herfstvakantie
•

De jaarvergadering Oudervereniging en Medezeggenschapsraad en de informatieavond op
dinsdag 22 september gaan helaas niet door. De informatie die u normaliter tijdens deze avond
van de OV, de MR en van de groepsleraren ontvangt zullen wij op een andere manier dan
gebruikelijk aan u doorspelen.
Van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. de herfstvakantie.
De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht.

Vriendelijke groet,
Team SBO de Schilderspoort

