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Beste ouders/verzorgers, 
 

Tevredenheidsonderzoek 
Deze week ontvangt u een uitnodiging m.b.t. een tevredenheidspeiling Schepelweyen. 
Uw bijdrage in de vorm van tips en tops zijn voor ons van groot belang. 
Wij zullen dit ook met u delen, vervolgens samen met u een vorm vinden om de tips op te pakken. 
 
Gevonden voorwerpen 
Op het podium in de hal van de school liggen de gevonden voorwerpen (zie foto’s). 
Het zou zomaar kunnen dat daar een voorwerp van uw kind(eren) bij ligt. 

 

 
 



   
 

   
 

 
Terenplein 
Er is hard gewerkt aan het ontwerp. School, BSO, de buurt en gemeente zijn hierbij betrokken. 
Na de grote vakantie is alles gereed en herkent u het niet meer als teren plein maar als een heel uitdagend 
speelterrein voor jong en oud. 
 
Thema avond 
Dit schooljaar zouden we een thema avond organiseren. Dit kan helaas niet doorgaan i.v.m. de strenge 
maatregelen omtrent Corona. Het blijft wel staan op het lijstje van de MR. Zo gauw het weer kan hoort u van 
ons. 
 
Gym 
Met ingang van afgelopen dinsdag zijn we gestart met buiten gym in spelvorm. De leerlingen zijn erg 
enthousiast. Natuurlijk gaat dit alleen door als het droog is. De leerlingen dragen geen gymkleding.  
 
Ventilatie 
De ventilatie van onze klaslokalen is niet optimaal. Daarom loopt er nu een pilot in groep 8 m.b.t. een 
ventilatiesysteem. Dit systeem zorgt voor voldoende frisse lucht zodat het voor iedereen een prettig en 
gezond werkklimaat is. Op afstand worden de gegevens van het apparaat gelezen. We houden u op de hoogte. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

AGENDA 
 

Woensdag 10 maart Studiedag, alle leerlingen zijn vrij. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
  

GOED GEDAAN 

OUDERBRIEF Goed Gedaan!!   Les 12 
 
Tussen 08 maart en 26 maart werken we met GOED GEDAAN! aan het thema: “Jezelf de baas”.  

 

Kinderen moeten nog leren om (zelf) verstandige beslissingen te nemen.  

Voor jonge kinderen gaat het dan om: op je beurt leren wachten, niet zomaar de straat oprennen, niet slaan 
als je boos bent.  

Bij oudere kinderen kun je denken aan: zelf nadenken over wat er nu moet gebeuren en hoe dat moet. Zelf 
stilstaan bij de gevolgen van eventuele acties en gedrag. Zelf impulsen en emoties proberen te beheersen. 

 
In de klas kan het volgende aan de orde komen:  

− Er zijn afspraken om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn/haar beurt wacht. 

− Kinderen kunnen ook tegen zichzelf zeggen: stop, hou ermee op!  Én ze kunnen zich ook een beetje 
troosten door tegen zichzelf te zeggen: “Stil maar. Het komt wel goed!” 

− Als je groter wordt, kun je zelfstandig zijn, maar daarvoor moet je wel eerst goed nadenken. Als je het 
echt niet weet, kun je hulp vragen. 

− Je bent “jezelf de baas” als je goed nadenkt, jezelf verstandig raad geeft en daar dan ook naar luistert. 



   
 

   
 

 

 
 
Tips voor thuis:  

* Help uw kind zich te beheersen wanneer iets mislukt of tegenvalt. 
* Geef uw kind korte, duidelijke regels. 
* Wees consequent! 
* Praat met uw kind over afspraken en regels, die thuis gelden en leg uit waarom u die belangrijk vindt. 
* Laat uw kind een “dit-moet-je-doen-kaartje” maken voor zaken, die hij steeds vergeet.   

Bijv: was in de wasmand + schone kleren in de kast óf brood smeren + drinken pakken + rugzak 
inpakken. Laat uw kind dit kaartje op een zichtbare plek ophangen.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

  



   
 

   
 

 MEDIA UKKIE DAGEN 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 18 maart op de website 


