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

Thema
De afgelopen weken stond het werken rond het thema ‘Het menselijk lichaam’ centraal. In benedenbouw
1 kon een bezoek gebracht worden aan de tandarts, dokter of de oogarts en waren de leerlingen druk
met pillen en tanden tellen. Benedenbouw 2 heeft o.a. geleerd welke botten het menselijk lichaam bezit
en waar ze voor dienen. In de bovenbouw stond de werking van de verschillende organen en het
spijsverteringsstelsel centraal.

Studiedag
De studiedag van 6 april stond voor het team uit twee programmadelen. Het aanscherpen van PBS en het
nieuwe woordenschat programma Logo 3000.
Logo 3000 is een goed onderbouwde aanpak voor de
ondersteuning van kinderen t/m groep 5 t.a.v. de woordenschat.
Het biedt aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van
kinderen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden.
De methode bevat mooi opgemaakte wandplaten, praatplaten,
kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes,
versje en allerlei snelle spelvormen om de woordenschat van alle
kinderen op een hoger niveau te brengen.
Kijkavond
De kijkavond die gepland stond op donderdag 15 april komt te vervallen, we hebben u
hierover reeds via Social Schools geïnformeerd. Om u toch een indruk te geven van de
activiteiten in de klas zullen de leerkrachten met de leerlingen een filmpje maken. Dit
filmpje krijgt u voor de meivakantie via Social Schools toegezonden.
Subsidie
Vanuit het ministerie is er opnieuw een subsidie beschikbaar gesteld. Aan de scholen de keuze op welke
wijze deze subsidie wordt ingezet. Op de Schilderspoort hebben we ervoor gekozen de extra gelden onder
andere in te zetten voor een tijdelijke uitbreiding van de uren van onze intern begeleiders en
orthopedagoog. Tevens worden, met name in de bovenbouw, extra uren onderwijsassistent ingezet. Deze
uitbreiding van uren loopt tot het eind van het schooljaar.
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Schoolreisje
Het schoolreisje dat voor beb1 en beb2 op 23 april gepland stond, komt wegens de coronarichtlijnen
helaas te vervallen. Zodra het weer mogelijk is om op schoolreis te gaan, plannen we een nieuw moment.
We hopen uiteraard dat het dit schooljaar nog gaat lukken!
Handvaardigheid
Tijdens handvaardigheid zijn door de bovenbouw bijzonder mooie personages gemaakt. De opdracht was:
Bedenk je eigen personage, werken met schuimrubber, spelden , textiel en alles wat je kunt vinden in ’t
lokaal.

Nieuwe leerlingen
Op woensdag 7 april zijn er twee nieuwe leerlingen gestart op school. 1 leerling in de benedenbouw en 1
leerling in de bovenbouw. Wij wensen hen en hun ouders een fijne tijd op de Schilderspoort.
Lente
Het is inmiddels alweer lente. Dit is aan het weer nog lang niet iedere dag te merken, maar
in de schooltuintjes staan de bloemen al in volle bloei.

Planning
• Donderdag 15 april vervalt de kijkavond.
• Vrijdag 23 april vervalt het schoolreisje van beb 1 en 2.
• Vrijdag 23 april vervalt het koningsontbijt.
• Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei is de meivakantie.*
• Donderdag 13 en vrijdag 14 mei zijn de leerlingen vrij in verband met Hemelvaart.*
• Maandag 17 mei start het schoolbrede thema ‘Kleding en sport’
• Maandag 24 mei zijn de leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren *
• Dinsdag 25 mei staat een studiedag voor het team. De leerlingen zijn die dag vrij. *
*De busmaatschappijen zijn hiervan door ons op de hoogte gebracht.
Luizencontrole
Door de coronaregels mogen wij u kind niet controleren op luizen, zoals normaliter na iedere vakantie
gebeurt. We vragen u dan ook dit zelf te doen.

Wij wensen u allemaal alvast een fijne meivakantie toe
Vriendelijke groeten, Team SBO de Schilderspoort
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