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

Thema’s
Energie
Voor de vakantie hebben we het thema ‘energie’ afgesloten. De leerlingen
kregen namens de oudervereniging ter afsluiting van het thema en omdat
de school weer open was een kleine attentie in de vorm van een lampje.

Het menselijk lichaam
Vanaf maandag 1 maart zijn we begonnen met het schoolbrede thema ‘menselijk lichaam’. Na Pasen komt
daar het onderdeel ‘seksualiteit’ bij. We behandelen dit aan de hand van een lessenserie ‘kriebels in je
buik’.

Kriebels in je buik
Kriebels in je buik is een digitale lesmethode voor relationele en seksuele vorming. Het is een methode om
relationele en seksuele vorming op de basisschool te ondersteunen. Het is gebleken dat de kennis over
relaties en seksualiteit na deze lessen toeneemt. Leerkrachten merken ook dat kinderen opener zijn over
seksualiteit en andere kinderen makkelijker aanspreken op ongewenst gedrag. Er is minder gedoe op
school en de omgang tussen jongens en meisjes verloopt minder
problematisch.
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De belangrijkste doelstelling van relationele en seksuele vorming is kinderen en jongeren te ondersteunen
bij hun seksuele ontwikkeling, hen leren verantwoorde keuzes te maken en hen weerbaar te maken. Dit
betekent dat ze zich kunnen ontwikkelen tot personen die respect hebben voor zichzelf en anderen, zich
bewust zijn van hun eigen en andermans gevoelens, wensen en grenzen, opvattingen en mogelijkheden en
steeds betere beslissingen kunnen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. Uiteindelijk draagt dit
bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat, waarin iedereen gelijkwaardig is
en vrij om zelf keuzes te maken.

PBS
De week voor de voorjaarsvakantie en de week erna waren zogenaamde ‘respect weken’. Er werd
gedurende deze weken, net zoals bij de start van het schooljaar, extra aandacht besteed aan de omgang
met elkaar.
Als belangrijkste kader voor het creëren van een veilig klimaat op de Schilderspoort wordt PBS ingezet.
Het uitgangspunt hiervan is en blijft een positieve benadering van onze leerlingen in combinatie met
heldere gedragsverwachtingen.
Het moet daarbij voor alle leerlingen duidelijk zijn wat de gedragsverwachtingen zijn en wat de eventuele
consequenties zijn, wanneer iemand zich niet aan deze gedragsverwachtingen houdt. Er is in deze weken
dan ook extra aandacht besteed aan het bespreken van de gedragsverwachtingen, waarbij de volgende
regels centraal staan voor ons als school:
Hoor ik ‘stop’ houd ik op.
Ik doe aardig.
Ik ben rustig in de school.
Ik zorg goed voor het materiaal.
Ik ben eerlijk.
We hebben in de eerste schoolweken ook alweer veel muntjes mogen uitdelen. We gaan er vanuit dat de
kinderen dit blijven voortzetten, deze regels thuis stimuleren helpt hier natuurlijk enorm bij!
Corona maatregelen
Ook de komende periode blijven we ons eerder opgestelde Corona protocol hanteren.
Dit betekent onder andere dat externe hulpverleners en begeleiders van individuele leerlingen helaas nog
geen toegang mogen hebben tot de school.
De medewerkers van Fysiotherapie het Plein en logopedie Berntsen & Florian vormen hierop een
uitzondering.
Een kleine toevoeging:
Helaas is het voor ons, niet mogelijk om via de verschillende gemeentes de bus indeling van onze leerlingen
te verkrijgen. We willen u dan ook vragen er attent op te zijn, mocht uw zoon/dochter besmet zijn met
corona, om dit zelf direct te melden bij de busmaatschappij, zij kunnen dan de overige
leerlingen/buschauffeur van de betreffende bus inlichten.
En een herhaling:
Ouder(s)/verzorger(s) die hun kinderen zelf naar school brengen, dit kan vanaf 08.30u.
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Buitenspelen
Het buitenspelen is anders dan anders, we spelen nu met de eigen groep buiten in een eigen zone
(afgebakend stuk schoolplein). Het is even aanpassen maar we merken met name op het grote plein dat de
kinderen dit erg goed oppakken.
Deze week is er nieuw buitenspelmateriaal binnen gekomen voor de leerlingen van de benedenbouw 2 en
de bovenbouw. De groep van juf Berdine en meester Dean wordt verantwoordelijk voor het buiten zetten
en netjes opruimen van dit materiaal. De schoolregel “wij zorgen goed voor het materiaal” staat hierbij
centraal.

Veel stagiaires hebben hun stage van
een half jaar afgerond. Zo nam ook juf
Inge afscheid in de groep van juf
Eugenie. Dit deed zij met een bingospel.

Op het grasveld werd door de groep
van juf Anne-Mieke een dode mol
gevonden. Samen met de juf zijn de
leerlingen een filmpje over de mol
gaan kijken. Daarna hebben ze de mol
begraven.

Planning tot begin april
•

Vrijdag 12 maart
Studiedag: alle leerlingen vrij*

•

Maandag 15 maart t/m vrijdag 18 maart
Voortgangsgesprekken

•

Woensdag 31 maart
Kennismaking nieuwe leerlingen /
informatieochtend nieuwe ouders

•

Vrijdag 2 april t/m dinsdag 6 april
Alle leerlingen zijn vrij*
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Maandag 5 april Tweede Paasdag
Dinsdag 6 april studiedag team

•

Woensdag 7 april
Start nieuwe leerlingen

Het werken in de hoeken in Beb 1 is weer
gestart. Juf Ingrid komt met haar baby
op afspraak bij de dokter.

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

Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort
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