NIEUWSBRIEF
februari 2021
Beste ouder(s), verzorger(s),

Start school 8 februari
Op maandag 8 februari zijn wij weer open om alle leerlingen te ontvangen.
Protocol SBO De Schilderspoort
Helaas is het coronavirus nog steeds aanwezig en zijn ook wij genoodzaakt ons aan de gestelde
maatregelen te blijven houden. Eind deze week verzenden we het aangepaste protocol van de
Schilderspoort naar u, neemt u dit alstublieft goed door. Wij vragen u met klem zich te houden aan de
maatregelen zoals door ons vastgesteld en gebaseerd op de richtlijnen van de PO-Raad en het RIVM.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Onderwijs en noodopvang a.s. 5 februari
Aanstaande vrijdag 5 februari wordt er tot 12.00 uur onderwijs op afstand én noodopvang verzorgd.
Op die manier zijn de teamleden in de gelegenheid zich vanaf 12.00 uur voor te bereiden op de komst van
de leerlingen maandag.
Mocht uw zoon of dochter gebruik maken van de noodopvang a.s. vrijdag en deze eindtijd voor u, in
verband met uw cruciale beroep, een probleem zijn neem dan even contact op met de teamleider (Iris
Kooi of Rogier Bekkenutte).
Devices en bibliotheek inleveren
De geleende devices van school worden vrijdag tussen 12.00u en 14.30u in volledige en goede staat terug
verwacht op school. U kunt deze afgeven bij de administratie.
Alle geleende bibliotheekboeken verwachten wij a.s. maandag ook weer terug om zo de bibliotheek op
school weer volledig te maken.
Planning komende periode
De planning m.b.t. studiedagen, toetsweken en voortgangsgesprekken is door de lockdown behoorlijk in
de war geschopt. De aangepaste jaarplanning ontvangen jullie binnenkort. Hierbij alvast de nieuwe
planning voor de komende periode op een rij.
Maandag 8 februari:

De school is weer open! We verwachten alle leerlingen weer op school.
13.00-14.00u kennismaking nieuwe leerlingen en ouders

Dinsdag 9 februari:

Start nieuwe leerlingen

Ma 8 feb t/m vr 12 feb:

Eindadviesgesprekken schoolverlaters Bob 2

Vrijdag 12 februari:

Carnaval vanaf 12.15 uur in de eigen groep

Ma 15 feb t/m vr 19 feb:

Voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij

Wo 24-02 t/m wo 10-03:

Toetsen afnemen

Vrijdag 12 maart:

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
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Ma 15 t/m vr 18 maart:

Voortgangsgesprekken (via teams, bij wijze van uitzondering live).
U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de groepsleerkracht van uw kind.

Thema’s
Het thema energie van de afgelopen weken
ronden wij af. De eerste schoolweek is een
respectweek waarbij de PBS regels centraal staan.
Hierbij wordt extra aandacht besteedt aan de
stop-loop-praat afspraak. Daarna start de gehele
school over het thema ‘menselijk lichaam’,
hierover volgt in de nieuwsbrief van maart nog
meer informatie.

Carnaval
Op vrijdag 12 februari staat Carnaval op de
planning. Aangezien we geen groepsdoorbroken
activiteiten willen kan Carnaval niet op de gebruikelijk wijze gevierd worden. Het blijft dus deze keer bij
een feestje in je eigen groep.
Dit betekent dat er ’s ochtends gewoon wordt lesgegeven en vanaf 12.15 uur kan er aandacht besteed
worden aan Carnaval. U krijgt via de groepsleerkracht binnenkort meer informatie over deze middag.
Luizencontrole
Helaas kan op 8 februari de luizencontrole niet doorgaan. Wilt u uw zoon/dochter voor 8 februari goed
controleren op luizen en/of neten? Via onderstaande website kunt u zien hoe u dit moet doen:
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
Bedankt!!
Via deze weg willen we alle leerlingen en hun ouder(s), verzorger(s) bedanken voor de inzet,
samenwerking en aanpassing in de afgelopen periode! Het was en is een bijzondere tijd waarin we alleen
in goede samenwerking kunnen proberen het voor de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
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Planning tot begin maart
•

Maandag 8 februari
De school is weer open!
Kennismaking nieuwe leerlingen en ouders 13-14u
Luizencontrole: vervalt graag thuis doen

•

Dinsdag 9 februari
start nieuwe leerlingen

•

Maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari
eindadviesgesprekken schoolverlaters Bob 2

•

Vrijdag 12 februari
Carnaval vanaf 12.15u in de eigen groep

15 februari t/m 19 februari voorjaarsvakantie*
•

Woensdag 24 februari
Start afname toetsen

•

Vrijdag 12 maart
Studiedag: alle leerlingen vrij*

•

Maandag 15 maart t/m vrijdag 18 maart
Voortgangsgesprekken

*De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte
gebracht.

Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort
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