
   
 

   
 

 

  

                                                                                     01-04-2021 NR. 10 

Beste ouders/verzorgers, 

E – Waste Race 
 
Overweldigend, zo veel als er door de leerlingen is opgehaald aan kapotte apparatuur. 
Jongens/meisjes bedankt voor jullie geweldige inzet!!!! 
We hebben wat problemen met de af- en aanvoer van lege kliko’s omdat de chauffeur positief is getest op Corona. 
Samen met de gemeente gaan we dit oplossen. 
 
Inspectie van het onderwijs 
De school is uitgenodigd door de inspecteur van onderwijs, Dhr. E. van Baarschot om deel te nemen aan een 
themaonderzoek. Natuurlijk doen we mee. 
Het thema is: analyseren en afstemmen, “zien” we de leerlingen, weten wat hun behoeften zijn en hoe organiseren 
we dat. 
Het onderzoek zal online plaatsvinden op woensdag 7 april aanstaande. 
In de volgende Schepelweyzer zal ik de bevindingen van de inspecteur met u delen. 

 
DigiD aanvragen 
Tip: vraag voor uw kind(eren) een DigiD aan. Het is kosteloos en voorkomt een lange wachttijd als we het b.v. 

hebben over een uitslag m.b.t. een coronatest. 

 
Wilma Louwers 
_________________________________________________________________________________________ 
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AGENDA 
 

Maandag 5 april 2e paasdag, alle leerlingen zijn vrij. 
 

       
 
_________________________________________________________________________________________ 
  

Medezeggenschapsraad 
Aan het einde van dit schooljaar zit voor een van de ouders van onze medezeggenschapsraad (MR) de 

zittingsperiode van vier jaar erop en zij zal zichzelf niet herkiesbaar stellen. Dus, heb jij ook altijd al mee willen praten 

over beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs van je kind? Dan is dit je kans om je aan te melden als lid van 

de MR.  

Wat doet de MR? 

In de medezeggenschapsraad (MR) denk je, samen met de schoolleiding ,over onderwerpen die met school en het 

onderwijs te maken hebben. De schoolleiding informeert de MR over diverse onderwerpen. 

Onderwerpen  zoals; besteding van de ouderbijdrage, formatie, schooltijden, begroting etc. komen op de agenda van 

de MR. De MR heeft dan advies- of instemmingsrecht.  

De MR van basisschool Schepelweyen is samengesteld uit 4 ouders en 3 leerkrachten. Deelname aan de 

medezeggenschapsraad is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend. We vergaderen 6-8 keer per jaar.  

Interesse? 

Heb je interesse in het beleid van de school, affiniteit met vergaderen en een open, kritische houding? Stel je dan 

beschikbaar als MR-lid en geef dit per mail door aan MRSchepelweyen@gmail.com  vóór vrijdag 30 april 2021. 

Mogelijk word jij dan uitgenodigd voor de eerstvolgende MR-vergadering om kennis te maken met de MR! 

Mocht je nog vragen hebben of je wilt meer verduidelijking, je kunt ons altijd bereiken op bovenstaand mailadres! 

Stel je vragen gerust! 

_____________________________________________________________________________________  
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GOED GEDAAN 

Les 13 
 
Na Pasen t/m 23 april werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "Eerlijk waar?” 
 
Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd.  
Een smoesje vertellen is soms makkelijker, en een keer opscheppen kan heel leuk zijn. Maar kinderen kunnen 
natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of angst voor boosheid en straf. Of ze willen iets liever niet vertellen omdat 
ze bang zijn iemand te kwetsen of het gewoon voor zichzelf te willen houden. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

• iedereen vertelt weleens een smoesje. 

• wat is eerlijk? wat is jokken? wat is: elkaar vertrouwen! 

• onderbouw: sorry leren zeggen en weer aardig zijn voor elkaar! 

• bovenbouw: op internet overdrijven mensen gemakkelijker of ze liegen zelfs! 
 
Tips voor thuis:  

* toon begrip en geef uitleg wanneer u ontdekt dat uw kind niet de waarheid heeft verteld. 
* wees zelf eerlijk in het toegeven van uw fouten. 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 
  



   
 

   
 

  

GGD OUDERAVOND “LENTEKRIEBELS” 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

AFWEZIGEN 

Woensdag 14 april Juf Marianne 4A Juf Lobke 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 15 april op de website 


