
 

 

 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                               12-03-2020 NR. 13  

 
Speelplaats kleuters 
Zoals u misschien al gezien heeft is er hard gewerkt aan het realiseren van een nieuw klimtoestel voor de 
kleuters. Eind volgende week kan het in gebruik genomen worden. Dit toestel is gerealiseerd door de inzet  
van alle leerlingen (opbrengst sponsorloop).  
 
 
Afwezigheid leerkrachten 
Juf Claire en juf Brigitte zijn al lange tijd afwezig. Tot 1 april aanstaande blijven de vervangers die er nu zijn.  
Na 1 april gaat juf Heidi, die nu vervangt voor juf Brigitte, werken bij de Taalbrug in Eindhoven. Jammer dat ze 
gaat! We bedanken haar voor de inzet voor de groep en wensen haar veel werkplezier toe. Zij zal vervangen 
worden door juf Tamara en juf Shaira. De afwezigheid van juf Claire wordt opgevangen door juf Fieke en juf 
Shaira. 
 
 
Corona virus 
We volgen centraal als SKOzoK school de aanwijzingen van het RIVM. Deze kunnen per dag wijzigen. Wij 
informeren u dan ook direct via de mail.  
We danken u voor het begrip omdat we ons beseffen dat het thuisblijven van “zieke” kinderen niet de ideale 
situatie is.  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
AGENDA 

 
Maandag 30 maart                                  Fietskeuring groepen 7                
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Zoals u wellicht weet, wordt de ouderbijdrage beheerd door de Stichting Ouderbijdrage Schepelweyen, ook 
wel de SOS genoemd. Deze stichting bestaat uit drie leden: een personeelslid van school, juf Lonneke, en twee 
ouders: 1 ouder uit de MR, tevens de penningmeester, Mark van Drogen, papa van Mirthe in groep 8 en 1 
ouder uit de OR, Geoffrey van Gerven, papa van Mynke uit groep 8 en Flore uit groep 5.  
 
Na dit schooljaar zal Mark stoppen met zijn taak als penningmeester en zijn wij dus op zoek naar een 
enthousiaste ouder die deze taak over zou willen nemen! Als lid van de SOS komen wij een keer of drie per 
jaar bij elkaar, meestal aan het begin van het schooljaar om de begroting voor de ouderbijdrage te bespreken 
en de facturen voor de ouderbijdrage de deur uit te doen, halverwege het schooljaar om de voortgang van de 
ouderbijdrage te bespreken en aan het einde van het schooljaar om de nieuwe begroting op te maken en vast 
te stellen.  
 
Heb jij als ouder een beetje handigheid in de omgang met cijfertjes, excel en vind je het leuk om mee te praten 
over leuke, leerzame uitjes voor onze kinderen, dan is het penningmeesterschap misschien wel iets voor jou! 
  
Heb je nog wat vragen of twijfels, stel ze gerust aan Mark of aan mij! 
  
Via een mailtje aan mij, kun je je opgeven om volgend jaar de nieuwe penningmeester van de SOS te worden!  
  
Groetjes, 
  
Lonneke, Mark en Geoffrey 
Mailadres: lverspuij@skozok.nl 
Tel. nr.: 0402019232 

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
Hulp gevraagd. 
 
Dinsdag 12 mei komt de schoolfotograaf. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die 
bereid is om deze dag te helpen. 
Opgeven kan bij de balie aan de hoofdingang of via  infoschepelweyen@skozok.nl 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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GOED GEDAAN! LES 12 
 

 “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. 

 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

RUGBY 

Zin om een middagje buiten te sporten??   
 

Woensdag 01-04-2020 

Rugbyclub The Vets Valkenswaard organiseert woensdag 01-04-2020 een Tag rugby toernooi!! 

Tag rugby is een soort “tikkertjes-rugby” waarin je de basisvaardigheden van rugby leert dus geen beuken, 

duwen e.d. 

Iedereen van groep 3 t/m 8 kan hieraan meedoen, ook al hebben ze nog nooit gerugbyd.  Inschrijven is 

mogelijk via tbm@vets.nl. Mocht je nog vragen hebben over het toernooi kun je een mailtje sturen of bellen 

naar: 06-15260794 

 

Give it a try!! 

_____________________________________________________________ 

 

AFWEZIGEN 

Woensdag 18 maart                               Juf Ellen                              1/2A                         Juf Kimberley 

                                                                   Juf Annemarie                    3A                            Juf Fieke 

Woensdag 25 maart                               juf Annemarie                    3A                            Juf Fieke 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 26 maart op de website. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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