
 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                                01-10-2020 NR.3  

 
Corona en de situatie op Schepelweyen 
Het is een hectische week voor eenieder van ons. Zowel voor u thuis, op het werk als voor ons op school en 
privé. Deze week is op school te merken dat Corona dichterbij komt. Juf Lonneke en meester Jens hebben 
deelgenomen aan een test, de uitslag is negatief, daarom konden ze weer snel aan het werk. Juf Ulrike is in 
quarantaine omdat haar vriend positief is getest. 
Dit vraagt interventies zodat het onderwijs aan de leerlingen doorgang kan vinden, waarmee we ons ook 
realiseren dat we een beroep op u moeten doen in de vorm van thuiswerken voor de leerlingen. Is dit geen 
mogelijkheid dan werken de leerlingen op school in een andere groep, er is nl. geen vervanging beschikbaar. 
Extra maatregelen die de school treft m.i.v. aanstaande maandag 5 oktober: 
- Geen externe hulpverleners meer in de school i.v.m. “kruisbestuiving” omdat zij meerdere locaties     
bezoeken. Dit betekent dat overleggen online voortgezet worden. 
- Alle stagiaires m.u.v. de studenten die dit jaar afstuderen zullen tot aan de herfstvakantie niet meer op     
school aanwezig zijn omdat het risico te groot wordt voor de leerkrachten op besmetting.  
-Oudergesprekken blijven online of telefonisch. 
-De judo gaat wel door, de trainer komt via de gymzaal binnen en komt niet direct in het schoolgebouw. 
We beseffen ons terdege dat bij het ontstaan van een “nieuwe” situatie opnieuw bekeken moet worden wat 
de mogelijkheden zijn. 
Tot op heden hebben we een begripvolle samenwerking ervaren tussen u als ouder en de school. Onze dank 
daarvoor!   
 
Smiley en 1,5 meter 
Dank aan een ouder die de mooie en duidelijke smileys op de stoep en parkeerplaats heeft “gespoten”. Dit 
frist het beroep dat we moeten doen op onze eigen verantwoording weer even op! 
 
Ontruimingsoefening 
Twee keer in het schooljaar organiseren we een ontruiming. De eerste keer zal op 6 oktober aanstaande zijn. 
De tweede keer in het voorjaar. De tweede keer is zonder vooraankondiging. 
 
Leerlingenraad 
De groepen 6-6/7-en 8 hebben een afgevaardigde gekozen die hun groep / school gaat vertegenwoordigen in 
de leerlingenraad. De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 14 oktober om 8.30. De 
vertegenwoordigers zijn: 
- Jordy van Roij 
- Thijmen Verhofstad 
- Tess Kremers 
- Nikky Peeters     
 -Linn Vermeulen 
                                                                                                           
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
 
                                                                                                            



 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 BELANGRIJK! 

WE WILLEN U ALS OUDERS VRAGEN OM UW KINDEREN ZEKER NIET TE VROEG NAAR SCHOOL TE STUREN.  

DE POORTEN GAAN , NA DE MIDDAGPAUZE, PAS OM 12.55 UUR OPEN!  

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING! 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 

De week van 5 oktober                        Telefonische kennismakingsgesprekken groepen 1 en 2 

Dinsdag 6 oktober                                         Praktijk verkeersexamen groepen 8 

                                                                          Ontruimingsoefening 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

GOED GEDAAN 

Ouderbrief Goed Gedaan les 4: opkomen voor jezelf! 

Van 05 t/m 16 oktober werken we aan het thema: opkomen voor jezelf! 
Goed opkomen voor je eigen belangen, is lastig.  
De één durft niet hardop te zeggen wat hij/zij wil, terwijl de ander juist probeert af te dwingen dat hij/zij zijn of 
haar zin krijgt. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
 

• Hoe kun je het beste vragen of je mee mag spelen: zeg “hoi”, wees aardig, vraag of je mee mag doen. 

• Meestal mag je wel meespelen, maar soms ook niet. zeg dan “jammer” en ga iets anders doen. 

• Als iemand iets doet wat jij niet fijn vindt, kun je: stil wegkruipen (niks durven zeggen) 

• Boos tekeergaan (mopperen, schreeuwen, schelden) 

• Zeg: stop, hou er mee op! 

• Slim aanpakken (kalm zeggen wat voor jou niet fijn is) 
 
Tips voor thuis: 

• Leer uw kind om op een prettige manier aandacht te vragen door tijd voor hem/haar te nemen als 
hij/zij daar netjes om vraagt, maar negeer hem/haar als hij/zij door u  heen praat of dwingt. 

• Duidelijk zeggen dat je iets niet durft, is óók opkomen voor jezelf! 

• Geef het goede voorbeeld door zelf slim aan te pakken als uw kind iets doet wat u niet fijn vindt. 
 



 
 
 

• Leg uit waarom het gedrag van uw kind niet fijn is voor u: 
1. Ik kan niet lezen als de muziek zo hard staat. 
2. Ik kan de schuur niet in als jouw fiets zo scheef staat. 
3. Ik ben ongerust als ik niet weet waar jij bent. 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

KINDERBOEKENWEEK 

 
De kinderboekenweek is weer begonnen. Deze is van 30 september tot en met 11 oktober 2020. 
Tijdens deze week gaan we terug in de tijd. Reis je mee? 
 
De bibliotheek organiseert diverse activiteiten; 
 
Maak een Roodkapje sprookjesboek. Leer alles over het maken van een eigen boek en ga aan de slag met een 
eigen sprookjesboek. Woensdag 30 september, 14:00 - 16:00 uur. 
 
Hoe ging dat vroeger? Ontdek hoe jouw (groot)ouders vroeger speelden. Een middag vol verhalen, spellen en 
ontdekkingen. Woensdag 7 oktober, 15:00 - 16:00 uur. 
 
Ook leuk:  voorlezen elke laatste woensdag van de maand.  
 
Wegens corona maatregelen is reserveren verplicht. Kijk op de website. www.bibliotheekdekempen.nl  
 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/


 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 1 oktober                                Juf Ulrike                                 7A                               Geen vervanging 

Vrijdag 2 oktober                                       Juf Ulrike                                 7A                               Geen vervanging 

Woensdag 14 oktober                              Juf Marianne                           4A                              Juf Anja 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf  donderdag 15 oktober op de website. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


