
 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                               03-09-2020 NR. 1  

 
Heel fijn om alle kinderen weer op school te zien, het schoolgebouw is weer gevuld met veel vrolijkheid, dat 
doet ons als team goed! 
Ook alle leerkrachten zijn weer gestart. 
 
Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8 
Normaal gesproken komt u naar school voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en).  
Dit kan nu niet i.v.m. Corona. 
Voor u, als ouder, en voor ons, als leerkracht, is dit steeds opnieuw alternatieven vinden om alles zo goed 
mogelijk door te laten gaan. Omdat leerkrachten op korte termijn alternatieven moesten zoeken zijn er nu 
verschillende manieren om online in te schrijven voor de kennismakingsgesprekken. We beseffen ons terdege 
dat dit lastig is voor u. Zijn er vragen, bel dan gerust de leerkracht. En in de toekomst gaan we dit gezamenlijk 
via de website doen. Ons excuus voor dit ongemak. 
De kennismakingsgesprekken voor de groepen 1 en 2 zijn in de week van 5 oktober aanstaande. 
 
Leerplicht 
Met ingang van 1 september 2020 is de leerplicht weer ingegaan voor alle scholen in Nederland. 
Dat wil zeggen dat de gemeente Valkenswaard regelmatig contact heeft met de school en weer gaat 
handhaven m.b.t. ongeoorloofd verzuim. 
 
Thuisblijven of naar school 
Er zijn vragen zoals: mijn kind hoest, moet hij/zij nu thuisblijven? 
Als één persoon uit een gezin een test heeft gedaan dan blijven de kinderen thuis totdat de uitslag bekend is. 
Bij een negatieve uitslag zijn de kinderen weer welkom op school. Bij een positieve uitslag blijven de kinderen 
10 dagen thuis en verzorgt de leerkracht onderwijs thuis. 
Heeft uw kind lichte klachten zoals hoesten, keelpijn of hoofdpijn dan blijft uw kind thuis totdat het 24 uur 
klachtenvrij is. Ook dan verzorgt de leerkracht het onderwijs thuis. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
________________________________________________________________________________ 
Beste ouders, 

Voor de vakantie bent u geïnformeerd over de gewijzigde afname van toetsen i.v.m. Corona. In juni zijn 

daarom de leestoetsen Avi (teksten) en DMT (woorden) alleen facultatief afgenomen om kinderen te laten 

zien wat hun leesniveau was.  

In de komende 2 weken gaan de AVI en DMT opnieuw afgenomen worden, op schoolniveau, zodat we het 

totaalbeeld weer op kunnen pakken. 

Zo bent u op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

M. M. (Manon) Geurds,   Kwaliteitsondersteuner SKOzoK 

  _________________________________________________________________________________ 

 



 
 
IVN 
 
Onze school gaat jaarlijks op bezoek bij de IVN-tentoonstelling in D’n Nieuwe Hof te Valkenswaard. Vanwege 
de coronacrisis zal onze school GEEN IVN bezoeken organiseren dit schooljaar.  
Voor onze school wordt de bezoekmogelijkheid verschoven naar het najaar van 2021. 
 
We hopen dat de maatregelen in 2021 wat minder streng geworden zijn en de bezoeken dan door kunnen 
gaan. 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

EVEN VOORSTELLEN 

 
Beste ouder/verzorger, 

 

Graag stel ik me even aan jullie voor. Mijn naam is David Jacobs, derdejaars student onderwijsassistent aan 

Gilde Opleidingen in Weert. Het komend jaar zal ik stage gaan lopen in groep 6/7 bij meester Jens. Het hele 

schooljaar ben ik aanwezig van maandag tot en met donderdag. Ik heb een passie voor lesgeven, muziek 

maken en sport. In mijn vrije tijd vind je me dan ook vaak in het repetitielokaal of bij de basketbalclub in 

Valkenswaard. Valkenswaard is tevens mijn woonplaats. Samen met Jens heb ik erg veel zin om dit jaar aan de 

slag te gaan in groep 6/7. Ik vind het fijn om, naast een goede band met kinderen, ook een goede band te 

hebben met ouders en verzorgers van de kinderen die ik lesgeef. En voor een praatje ben ik altijd in!  

Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze dan gerust! 

Tot snel, 

David Jacobs  

David.jacobs@student.gildeopleidingen.nl 

mailto:David.jacobs@student.gildeopleidingen.nl


 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

GOED GEDAAN!! 
 
We werken t/m 04 september met “Goed Gedaan” aan het thema WENNEN. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar moeten kinderen weer wennen aan het schoolritme. Daarnaast 

krijgen ze vaak een andere leerkracht(en) en andere klasgenootjes. 

In de klas is het volgende aan de orde geweest: 

• aan iets nieuws of een verandering moet je altijd even wennen. 

• hoe stel je je voor aan mensen, die je nog niet kent: aankijken, handje geven en  
              naam noemen. (onderbouw) 

• elke verandering heeft nadelen, maar ook voordelen (bovenbouw). 

 

 

 

Tips voor thuis: 

 

• Maak een kinderagenda: op een weekplanner of magneetbord geeft u met symbooltjes of woorden 
aan wat er elke dag op het programma staat. 

• Bekijk en bespreek elke ochtend wat er voor die dag op het programma staat. 

• Vertel uw kind over een moment, waar uzelf ooit aan hebt moeten wennen. 

• Geef het goede voorbeeld door zelf van situaties niet alleen de vervelende, maar ook de leuke kanten 
te benoemen. 

 
 



 
 
Samen één groep!! 
 
“Samen één groep” is het thema waar we van 7 t/m 18 september aandacht aan gaan besteden. 
De kinderen in de klas zijn allemaal verschillend. Het is goed dat mensen verschillend zijn. Als ze elkaar in hun 
waarde laten, kunnen ze elkaar helpen en aanvullen. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 

• Alle kinderen in de klas zijn verschillend (in hoe ze eruitzien, wat ze willen, wat ze kunnen, wat ze 
doen). 

• Al die verschillende kinderen zijn samen één groep en moeten elkaar in hun waarde laten. 

• Hoe kun je ervoor zorgen dat je elkaar goed begrijpt?  
              Bijv.: door duidelijk en om de beurt te praten en goed naar elkaar te luisteren. 
 
Tips voor thuis: 

• Vraag uw kind u aan te kijken als u iets belangrijks zegt (zo wordt hij/zij minder afgeleid en ziet hij/zij 
uw gezichtsuitdrukking). 

• Vraag uw kind, na het maken van een afspraak, na te vertellen wat er precies afgesproken is. 

• Maak er een gewoonte van om tijdens het eten iedereen om de beurt te laten vertellen wat hij/zij die 
dag heeft meegemaakt 

• Praat eens met uw kind over de taakverdeling in huis: samen lukt het wel! 

• Vertel uw mening aan uw kind, maar zeg erbij dat anderen daar weer anders over kunnen denken. 

• Luister ook serieus naar de mening of smaak van uw kind. 
 
 

 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
MONSTERLIJKE KENNISMAKING 
 

 
 

In onze snel veranderende maatschappij blijkt het steeds belangrijker dat kinderen over vaardigheden 
beschikken die verder gaan dan het leren van de tafeltjes of het benoemen van de provincies van Nederland.  
 
Daarom besteedt onze school veel aandacht aan het ‘leren leren’. De basis hiervan zijn 16 leerstrategieën. 
Hierbij ontdekken de kinderen welke manieren van leren er zijn en welke manier het beste bij hen past. Ze 
leren zichzelf beter kennen, plannen, evalueren, hun eigen werkplek organiseren, om hulp vragen, etc. 
Kortom: vaardigheden die de kinderen nodig hebben voor nu en in de toekomst.  
 
Om deze moeilijke begrippen voor de kinderen begrijpelijk en visueel te maken, gebruiken we ‘monstertjes’. 
De monsters zijn allemaal ergens goed in en helpen de kinderen om de vaardigheden te leren of te versterken. 
De kwaliteiten van de monsters zijn afgeleid van de leerstrategieën. Als leerkracht brengen we deze 
vaardigheden bij de kinderen onder de aandacht. Doordat we werken met de monsters hebben de 
leerstrategieën een gezicht gekregen en zijn ze herkenbaar voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Er zijn 16 
monsters, verdeeld in 5 kleurrijke families.  
 
Voor meer info hierover raadpleeg de website of bij informatie bij de groepen of kijk in de brochure bij de 
balie.  
 
Miranda Wijnen 
Groepsleerkracht groep 6A 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorlezen 

Iedere laatste woensdag van de maand genieten kinderen in de bieb van een mooi voorleesverhaal.  

We kiezen elke keer weer een leuk boek uit, waarbij we regelmatig aanhaken op actuele thema’s.  

Gericht op kinderen van 4 tot 6 jaar. Jongere kinderen zijn welkom onder begeleiding.  

Gratis, schuif gezellig aan.  

Woensdag 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 november (thema sinterklaas) en 23 december 
(thema kerst).  

www.bibliotheekdekempen.nl Valkenswaard 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 



 
 
AFWEZIGEN 
 
Dinsdag 8 september                 Juf Ellen                           groep ½                          Juf Margon 
 
                                                       Juf Lenny                         groep 5B                        Juf Rona 
 
Woensdag 16 september          Juf Marianne                  groep 4A                        Juf Sabine 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf 17 september op de website. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


