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Inschrijven oudergesprekken  
Dinsdag 18 en donderdag 20 februari zijn er weer oudergesprekken gepland.  
Ouders/verzorgers met meerdere kinderen op school kunnen maandag 10 en dinsdag 11 februari 
inschrijven. Ons advies is om 15 min. tussen ieder gesprek te plannen.  
Ouders/verzorgers met één kind op school vullen de inschrijflijst op donderdag 13 
of vrijdag 14 februari in.  (woensdag 12 februari  is een studiedag) 
Wilt u er rekening mee houden dat dit de 10- minuten gesprekken zijn.  
Heeft u meer tijd nodig maak dan een vervolgafspraak. 
De formulieren om in te schrijven bevinden zich in de hal van de school.  
  
 
 
Wij vragen vriendelijk aan iedereen die de school na 16.00 uur bezoekt om via de hoofdingang  

binnen  te komen en  de school ook weer te verlaten via de hoofdingang. 

 Dit in verband met het alarm. 

 
  
Protocol vervanging Basisschool Schepelweyen te Dommelen.  
  
In dit protocol wordt een overzicht gegeven van de stappen die achtereenvolgens genomen worden bij 
ziekte/verlof van een leerkracht.  
  

1. Er komt vervanging vanuit de organisatie SKOzoK  
2. Zijn er deze dag leerkrachten die "dubbel” in een groep staan? Dan gaat één van 
deze twee leerkrachten de groep overnemen van de afwezige leerkracht  
3. Als er een LIO-stagiaire (stagiaire die afstudeert) aanwezig is die dag, gaat de leerkracht die de LIO-
stagiaire begeleidt de groep overnemen van de afwezige leerkracht  
4. Zijn er onderwijsassistentes aanwezig die dag, kunnen zij de groep overnemen van de afwezige 
leerkracht  
5. De leerlingen van de betreffende groep verdelen over de andere groepen binnen de school  

  
Als alle bovenstaande mogelijkheden overwogen zijn en we niet tot een goede oplossing komen zullen we 
moeten besluiten om een groep thuis te laten blijven.  
De ouders/verzorgers die dit betreft krijgen de dag hieraan voorafgaande een schriftelijk bericht met een 
toelichting waarom we deze keuze gemaakt hebben.   
De betreffende kinderen krijgen een taak mee voor die dag.  
Kinderen van ouders/verzorgers die geen oppas kunnen regelen, worden altijd in de gelegenheid gesteld hun 
taak onder toezicht op school te maken.  
Deze stap mag maximaal twee dagen duren voor een groep. Als er na twee dagen nog geen oplossing is 
gevonden, zal er een andere groep thuisblijven. De leerkracht wisselt dan van groep.  
  
 

 



Thema-avond maart 2020  
Bs. Schepelweyen, bs. Agnetendal en bs. Martinus organiseren gezamenlijk een thema-avond voor u als 
ouder/verzorger.  
Thema’s die voorbijkomen zijn o.a. social media, game verslaving, weerbaarheid,   
wegwijs in ICT op school, bibliotheek, wat doet CJG (centrum voor jeugd en gezin) etc.  
De thema’s worden gepresenteerd in de vorm van workshops.   
Zodra de datum bekend is ontvangt u een uitnodiging 

 

________________________________________________________________________________ 

AGENDA 

Maandag 10 februari  versieravond carnaval 19.30 uur 

Woensdag 12 februari  Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 14 februari  Rapporten 

Dinsdag 18 februari  oudergesprekken 

Donderdag 20 februari  oudergesprekken 

Vrijdag 21 februari  carnaval op school 

________________________________________________________________________________________ 

Vakantie rooster schooljaar 2020-2021  
  
Herfstvakantie                     19 t/m 23 oktober 2020  
Kerstvakantie                       21 december 2020 t/m 01 januari 2021  
Carnavalsvakantie               15  februari t/m 19 februari 2021  
Tweede Paasdag                  5 april 2021  
Koningsdag                           27 april 2021  
Meivakantie                         3 mei t/m 14 mei 2021     
Tweede Pinksterdag           24  mei 2021  
Zomervakantie                    26 juli t/m 3 september 2021                  
  
  
NB. De studiedagen zijn nog niet bekend.  
 

________________________________________________________________________________________ 

 

“Meester Drone” is de titel van het boek  dat meester Jens ( groep 7A)  heeft geschreven.  

En dit boek maakt kans op de prijs “Publiekswinnaar 2020”! 

Wordt Meester Drone gekroond tot publiekswinnaar 2020?! 
BoekGoud geldt als een erkenning voor de prestaties van de deelnemende auteurs en heeft als doel 

schrijvers te stimuleren om hun creativiteit ten volle te benutten, te ontwikkelen en te etaleren en daarbij 

het plezier te ervaren dat met schrijven samengaat. 
 
Je kan zelf ook stemmen via:   https://www.boekgoud.nl/stemmen/9431 
 
Na een eenmalige controlemail is jouw stem bevestigd.  

 

https://www.boekgoud.nl/stemmen/9431


GOED GEDAAN!! 

Van 3 februari t/m 14 februari werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "wat denk ik”. 

Wanneer je bang, boos of verdrietig bent, kun je dat gevoel niet zomaar veranderen. Maar de negatieve 
gedachten die je dan hebt, kun je wel positief leren sturen. Daardoor voel je je rustiger en krijg je meer 
zelfvertrouwen. 

In de klas komt aan de orde: 

-Alles heeft leuke en niet-leuke kanten. Je voelt je fijner als je goed op de leuke kanten let. 

-Als er iets misgaat, schrik je en word je vaak bang, boos of verdrietig. Dat is heel gewoon. 

-Gelukkig kun je jezelf ook weer kalmeren door tegen jezelf te zeggen: “het komt wel goed”. 

-Als je dan weer rustig bent, kun je een slim plan bedenken. 

Tips voor thuis: 

-Help uw kind bange gedachten positiever te sturen. Begrijp uw kind. 

-Help hem/haar rustig te worden en een “slim” plan te bedenken. 

-Zeg “denk eens positief” wanneer uw kind moppert over kleine dingen of twijfelt aan zijn/haar 

eigen kunnen. 

-Geef zelf ook het goede voorbeeld, wat betreft positief denken en oplossingen zoeken. 

Kinderen leren ontzettend veel van voorbeeldgedrag van hun ouders! 

 

 



 

Carnavalsviering  

Beste ouders/verzorgers, 

Op vrijdag 21 februari 2020 vieren wij weer carnaval op school. 

Dit jaar geen optocht maar een rode loper bij de hoofdingang van de school. De groepen komen één voor één 
langs met hun eigen lied en zelfgemaakte attributen.  

Het zou leuk zijn als jullie komen kijken!  

De rode loper start om 08.30 op het speelplein. 
 

________________________________________________________________________________ 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 6 februari    Juf Claire  4B  Juf Fieke 

Vrijdag 7 februari   Juf Marianne  4B  Juf Bianca 

Maandag 10 februari   Juf Helma  1/2C  Juf Heidi 

Dinsdag 11 februari   Juf Brigitte  1/2B  Juf Heidi 

Donderdag 13 februari  ` Juf Lonneke  1/2B  Juf Elke 

     Juf Claire  4B  Juf Fieke 

Maandag 17 februari   Juf Helma  1/2C  Juf Heidi 

Dinsdag 18 februari   Juf Brigitte  1/2B  Juf Heidi 

Woensdag 19 februari   Juf Claire  3A  Juf Fieke 

     Juf Margo  1/2C  Juf Kimberley 

Donderdag 20 februari   Juf Claire  4 B  Juf Fieke 

_________________________________________________________________________________________  

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 20 februari 2020 op de website. 


