NIEUWSBRIEF
maart 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),
Inloopweek benedenbouw
Wat was het fijn dat we eindelijk na zo’n lange tijd weer een inloopmoment konden plannen voor de
ouders van de benedenbouw. Twee dagen mochten een ouder/verzorger/opa/oma van elke leerling
uit beb1 en beb2 even mee naar binnen tijdens de inloop.
“Yes ik mag eindelijk eens in de school kijken!”
“Wat hebben we lang moeten wachten maar nu mag ik mee naar binnen, wat fijn.”
“Ik kwam gewoon niet meer weg mijn zoon was zo enthousiast hij wilde alles laten zien”.
Dat waren een aantal uitspraken die de week na de voorjaarsvakantie op het plein naar de collega’s
werden uitgesproken, wat leuk!!

Lezen is leuk!
Twee maal per jaar worden alle groepen besproken met de groepsleerkrachten, intern begeleider en
teamleider. Wat gaat er goed, waar ligt een aandachtspunt, welke resultaten zijn behaald en welke
doelen stellen we voor de komende periode? Op alle gebieden zoals sociaal emotioneel, rekenen,
technisch lezen, woordenschat, schrijven enzovoort worden de eerdergenoemde vragen besproken.
Ook het technisch lezen kwam aan de orde tijdens de besprekingen eind februari.
We zien bij een aantal kinderen een hoge leesmotivatie en ook mooie ontwikkelingen, maar hoe krijgen
we álle leerlingen nou enthousiast voor het lezen? Binnen de groepsbesprekingen hebben we hierover
gesproken en we willen ook thuis hier graag bij betrekken. Dit doen we middels deze nieuwsbrief, want
lezen is leuk!!
Alle leerlingen van school kunnen in hun eigen woonplaats gratis lid worden van de bibliotheek. Hier kan
je niet alleen boeken lenen maar ook luisterboeken en tijdschriften zijn te leen.
Via de site van https://www.debibliotheekliemers.nl/start.html kunt u
onder het kopje ‘jeugd’ nog meer informatie vinden over het stimuleren
van lezen.
Laten we samen de kinderen stimuleren om meer te lezen!!
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ANWB Streetwise verkeerslessen
Op 15 en 16 maart hebben alle bouwen van de Schilderspoort meegedaan aan verkeerslessen van de
ANWB Streetwise. De verschillende activiteiten vonden plaats in en om de school. De leerlingen hebben
veel plezier gehad. Ryan zit in bovenbouw 2 en hij heeft deelgenomen aan Trapvaardig. Hij heeft een
stukje geschreven voor deze nieuwsbrief.
"We begonnen met een PowerPoint in de klas over je hand uitsteken, over je schouder kijken en goede
verlichting. Als je dat niet hebt, ziet de bestuurder je pas binnen 10 meter. Ook moet je niet whatsappen
op de fiets en harde muziek luisteren met een koptelefoon. In een filmpje zagen we Tommyboy die was
aangereden en doodgegaan. Dat is wel zielig. Het was heel informatief. Op het plein met de fiets deden we
best moeilijke dingen, zoals palen slalom, over een schuine balk rijden en balanceren. Als we 3 rondes
hadden gedaan kregen we een rugzak op en fietsten we nog een keer. Daarna moesten we de fietsen
opruimen en lopend met een soort van dronken bril nog een keer het parcours doen. De juf heeft uitgelegd
dat je niet kunt rijden als je dronken bent. Trapvaardig is wel leuk".

Maatregelen Corona
Afgelopen week kregen wij via het Ministerie van Onderwijs weer een update rondom de
Coronamaatregelen, hierbij werd onderstaande melding doorgegeven:
Gewijzigd testbeleid
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een
zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.
Zoals eerder aangegeven zijn er tests besteld voor de benedenbouw voor het testen bij klachten. Deze
zijn nu binnen gekomen en zullen deze week meegegeven worden aan de leerlingen.
Voor de bovenbouw zijn weer nieuwe tests aangevraagd, deze zullen binnenkort geleverd worden en
worden dan meegegeven.
Sinds 25 februari is er weer een nieuwe beslisboom, deze voegen wij als bijlage toe.
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Executieve functies
Tijdens de studiedag van het team in februari is er gesproken over het belang van het werken aan de
executieve functies.
Executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze
functies bepalen we het doel van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen
we de volgorde van handelingen, voeren we taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en
controleren we het effect. We reguleren er emoties mee en laten ervaringen meespelen bij de
verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst. Kortom executieve functies kunnen worden gezien
als ‘dirigent’ van de cognitieve vaardigheden.
Om hierin te trainen heeft iedere bouw een stapel spelletjes gekregen om deze vaardigheden te oefenen.
Iedere maand staat er een spel van de maand centraal in de groep die wordt uitgelegd, ingeoefend wordt
en daarna zelfstandig gespeeld kan worden. Zo zijn we spelenderwijs bezig met de executieve functies.
De aangeschafte spellen helpen bij het oefenen van de functies:
- reactie-inhibitie (o.a. je houden aan afspraken, wachten op je beurt, nadenken voordat je iets doet) werkgeheugen (o.a. regels kunnen onthouden en toepassen)
- emotieregulatie (o.a. beseffen dat het maar een spelletje is en tegen je verlies kunnen)
- volgehouden aandacht (o.a. de aandacht bij het spel houden en je plan klaar hebben)
- taakinitiatie (o.a. afspraken begrijpen en dingen klaarzetten of opruimen)
- planning en prioritering (o.a. een plan bedenken om je doel te bereiken)
- organisatie (o.a. systematisch score bijhouden)
- flexibiliteit (o.a. meerdere oplossingen kunnen toepassen)
Bijna alle gezelschapsspelletjes bevatten onderdelen van het oefenen van de executieve functies.
Kortom: van spelen kun je leren!!!

Thematisch werken
Afgelopen week zijn we met de gehele school gestart met het
thema De wereld om ons heen. Iedere bouw geeft hier zijn
eigen invulling aan, verdere informatie hierover zal in de
volgende nieuwsbrief volgen. Hierbij al een kleine impressie
van de opening van het thema in benedenbouw 1.
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Vanuit de oudervereniging
Luizencontrole
De luizencontrole kan gelukkig weer op school plaatsvinden. Zo zijn de leerlingen van de benedenbouw
afgelopen maandag gecontroleerd en de leerlingen van de bovenbouw op maandag 14 maart.
De luizencontrole is altijd op de eerste maandag na iedere vakantie met soms een nacontrole, dus per
schooljaar 5 standaard controles.
We doen hierbij een oproep aan ouders die hierbij zouden willen helpen. Heb je interesse om hierbij te
helpen? Laat het dan weten aan de groepsleerkracht dan wordt het op de juiste plek gelegd en wordt er
contact met je opgenomen.
Ook als je geen ervaring hebt ben je welkom om dit te leren en de controle daarna dus ook zelfstandig uit
te voeren.
Herhaling; Ouderbijdrage activiteiten leerlingen
Aan het begin van het schooljaar heeft u allen een uitnodiging gehad om de ouderbijdrage te betalen. Een
aantal ouders heeft dit reeds gedaan, heel fijn! Helaas is gebleken dat er een groot percentage aan
ouders/verzorgers nog niet heeft betaald. De ouderbijdrage is voor de schoolse activiteiten, al het geld
komt dus ten goede van de kinderen. In de bijlage van deze nieuwsbrief stuur ik u nogmaals het
betaalverzoek.
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld kunnen we gelukkig ook weer meer leuke activiteiten
ondernemen, zo werd er afgelopen Carnaval vanuit de OV wat lekkers voor de kinderen gebracht. Ook
komen er nog een aantal leuke activiteiten aan dit schooljaar, de bijdrage is dus zeer welkom!
Het zou namelijk jammer zijn als we volgend jaar in de begroting activiteiten moeten weglaten omdat de
kosten niet gedekt kunnen worden. Laten we er samen met elkaar een mooi tweede deel van het
schooljaar van maken voor de kinderen!!
Planning maart en begin april
•

Dinsdag 22 maart
MR vergadering

•

Dinsdag 29 maart
OV vergadering

•

Woensdag 30 maart
Kennismaking nieuwe
leerlingen/informatieochtend ouders (09.0010.00u)
-------------------------------------------------------------

•

Maandag 4 april
Instroom nieuwe leerlingen

•

Donderdag 7 april
Kijkavond

•

Maandag 11 en dinsdag 12 april
Schoolfotograaf

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

Vriendelijke groeten, team SBO de Schilderspoort

Mercurion 36

|

6903 PZ Zevenaar

|

0316-527249

|

info@schilderspoort.nl

