NIEUWSBRIEF
januari 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),

Thema’s
Na de kerstvakantie mochten we gelukkig weer met elkaar op school van start. In de eerste weken is er
een aantal nieuwe leerlingen ingestroomd. Om met elkaar kennis te maken stond de eerste week centraal
rond het thema: respect, in de nieuwsbrief bij het stukje PBS staat hierover nog wat meer uitleg.
Vanaf 17 januari zijn we als school begonnen met het werken rondom het thema ‘vroeger en nu’. In elke
bouw krijgt dit thema een ander onderwerp waarover gewerkt wordt.
Zo werd er bij juf Ilona in de handvaardigheid les een opdracht gemaakt rondom Anne Frank:
Het uitzicht van Anne in het achterhuis; de kastanjeboom in al zijn verschijningen met vetkrijt en ecoline.
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Nationale voorleesdagen 2022
De Nationale Voorleesdagen 2022 worden op woensdag 26 januari ingeluid
met Het Nationale Voorleesontbijt in benedenbouw 1, deze voorleesdagen
duren tot en met zaterdag 5 februari.
De Nationale Voorleesdagen sluiten perfect aan op het initiatief om
dagelijks vijftien minuten (voor) te lezen. De kinderen ervaren het plezier
van boeken. Bovendien ontwikkelen ze naast een beter taalgevoel ook hun
empathisch vermogen. Daarom: voorlezen maakt je leuker!

Corona
Regelmatig ontvangt u van ons berichten in verband met maatregelen rond corona of mededelingen ten
aanzien van quarantaine of besmettingen. We begrijpen dat dit soms voor lastige situaties kan zorgen.
Het is voor u als ouder, voor de leerlingen en ook voor ons heel vervelend wanneer we moeten besluiten
dat een leerling of zelfs een groep in quarantaine moet. Soms moeten we zelfs mededelen dat er geen
vervangers meer beschikbaar zijn en leerlingen om die reden thuis moeten blijven.
Op het moment dat we een dergelijke mededeling moeten doen is daar al heel wat werk aan vooraf
gegaan. We doen telkens ons uiterste best het onderwijs op een goede manier te laten doorgaan en
teamleden zijn bereid extra te werken om te voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Soms staan we
echter met de rug tegen de muur en hebben we geen andere keuze dan een groep thuis te laten blijven.
We hopen dat we begrip kunnen blijven opbrengen voor elkaars situatie en proberen er met z’n allen het
beste van te maken. Bedankt voor alle inzet die u als ouder moet leveren hiervoor!

PBS
Respectweken
Na de kerstvakantie en de ‘lockdownweek’ zijn wij gestart met de respectweken. In deze twee weken
staan de regels centraal. In alle klassen worden de regels herhaald en extra PBS-lessen gegeven.
Om de basisregels goed te leren is er schoolbreed een lied. Dit gaat als volgt:
5 regels die ik goed onthouden wil.
Hoor ik stop houd ik op,
In de school ben ik stil.
Ik ben eerlijk en zorg goed voor het materiaal.
En aardig aardig aardig zijn wij allemaal.
Tevens wordt gelet op de omgangsvormen binnen en buiten de klas en respectvol omgaan met elkaar.
Hier zijn dan ook weer extra muntjes voor te verdienen.
Het thema respect komt zoveel mogelijk terug in de schoolvakken. Tussendoor wordt er aandacht
besteed aan elkaar opnieuw leren kennen, want in veel klassen zijn er ook nieuwe leerlingen gestart.
Ook thuis kan het thema respect centraal staan. Welke basisregels zijn er bij jullie thuis? Zoek eens een
leuk moment om daar samen in gesprek over te gaan.
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Planning januari en februari
•

In de week van maandag 17-01 t/m vrijdag 21-01
Interne eindadvisering schoolverlaters
Start afname LVS
MR-vergadering

•

Woensdag 26 januari
Voorleesontbijt beb 1

•

Woensdag 26 januari t/m zaterdag 5 februari
Nationale voorleesdagen

•

Maandag 31 januari
OV vergadering 19.30-20.30u

------------------------------------------------------------------------------------•

Vrijdag 4 februari en maandag 7 februari*
Studiedag team; alle leerlingen vrij

•

Maandag 14 februari t/m donderdag 17 februari
Voortgangsgesprekken beb1+2 en bob 1
Eindadviesgesprekken bob 2

•

Maandag 21 februari t/m donderdag 24 februari
Voortgangsgesprekken bob 2

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

Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort
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