
 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                                15-10-2020 NR.4  

 
Ontruimingsoefening 
De ontruimingsoefening van vorige week is niet doorgegaan. Dit omdat het weer erg slecht was (regen)  en 
in deze Coronatijd is dat geen goed idee m.b.t. het oplopen van een verkoudheid . 
We hebben de datum verzet naar dinsdag 27 oktober aanstaande. 
 
Schoolfruit 
Als school doen we ook dit schooljaar weer mee aan het schoolfruit project voor de periode van  
9-11 t/m 16-4 m.u.v. de schoolvakanties. Wekelijks zullen er 3 porties schoolfruit/groente  bezorgd worden 
voor alle leerlingen van de school. Dit alles wordt gesubsidieerd  door Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. 
 
Studiedagen 
Alle studiedagen gaan dit schooljaar door zoals gepland i.v.m trainingen van het team. 
12 november, 10 december, 10 maart, 26 april, en 29 juni. 

 
Herfstvakantie 
Van 19 oktober t/m 23 oktober is het herfstvakantie.  
 
Team Schepelweyen wenst u allen een gezonde en fijne vakantieweek toe! 
 
 
 

 
                                                                            
__________________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

AGENDA 

Dinsdag 27 oktober                          Ontruimingsoefening 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Schoolontwikkeling basisschool Schepelweyen schooljaar 2020-2021 
 
 

 
 

Dit mooie tandwiel hangt sinds kort bij binnenkomst in de hal (hoofdingang) van de school.  
We willen aan een ieder laten zien waar we als team gezamenlijk aan werken. 
 
Het bruine grote tandwiel is de school, wij haken in/aan op de koers (koersplan)  van de organisatie SKOzoK 
waar wij een onderdeel van zijn.  
Op de gekleurde tandwielen ziet u de ontwikkelingen genoemd (kaartjes) waar we dit schooljaar samen aan 
gaan werken.  
Alles haakt in elkaar, je kunt de ontwikkelingen niet los van elkaar zien. 
De leerkrachten zijn de “olie” die het geheel laten draaien. Als leerkrachten zijn wij verschillend, de ene 
leerkracht zal zich beter in het ene onderdeel vinden passen dan de ander. 
Gezamenlijk gaan we wel aan alle onderdelen werken, krijgen de leerkrachten  ondersteuning om zo tot een 
mooi geheel te komen waar alle leerlingen van de school hun voordeel mee kunnen doen! 
  
 
Namens Wilma Louwers 

Directeur Bs. Schepelweyen 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Medewerkers, ouders, verzorgers van BS Schepelweyen                                                      

 
Betreft: Ventilatie op 
School                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Datum: 6 oktober 2020                                                                                        

Beste medewerker/ouder/verzorger,  

Via dit bericht willen we medewerkers, ouders en verzorgers informeren over de ventilatie op uw school. 
Alle berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan.  
Dit begrijpen we. Door u van actuele informatie te voorzien willen we u op de hoogte houden van de stand van 
zaken.   

SKOzoK heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van uw school.  

De CO2- waarden zijn een dag lang gemonitord. Een deel van de dag is gemeten met de ramen en deuren 
gesloten om de extremen in beeld te brengen. Gedurende deze momenten werden de richtwaarden 
overschreden en voldeed de ventilatie niet aan de geldende richtlijnen.  
Dit lossen we op door het toepassen van verschillende maatregelen uit de “Handreiking Coronavirus en het 
gebruik van ventilatie en verwarming en koeling op scholen” (zie weeropschool.nl/ventilatie). Daarnaast 
houden we rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen 
in de school regelmatig zullen luchten, zo ook in de winterperiode. Dit doen we waar mogelijk als er geen 
leerlingen in de ruimte zijn en worden sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermeden. Goede 
ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht van 
luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie (luchtverversing) helpt om de 
overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat niet ventileren leidt 
tot overdracht van COVID-19.  

Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via aerosolen een 
relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Er is geen onderzoek waaruit dit blijkt. Er zijn dus voor 
RIVM onvoldoende aanwijzingen om aanvullende maatregelen te adviseren ter voorkoming van aerogene 
transmissie. Er wordt aangeraden de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie te 
volgen. Dat geldt ook voor scholen. Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in 
schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. 

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom bovenstaande opdracht gegeven om te onderzoeken of de 
(voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij 
heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Heeft u nog vragen over 
ventilatie en frisse lucht binnen onze school, dan vragen we u een mail te sturen naar ventilatie@skozok.nl 
onder vermelding van de schoollocatie. Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS heeft per 
1 oktober jl. een lijst met veel gestelde vragen over ventilatie op scholen gepubliceerd, specifiek voor ouders 
en medewerkers, die u kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie.  

Met vriendelijke groet, 

 

 Drs A.I.P.J. (Nol) van Beurden 

Voorzitter College van Bestuur SKOzoK 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Beste ouders, 

  

Volgende week zal de aanvraag voor de ouderbijdrage bij u binnenkomen. Ook dit schooljaar zal deze per mail 

verzonden worden.  

 

Vanuit de S.O.S. (Stichting Ouderbijdrage Schepelweyen) willen wij u attenderen op de Stichting Leergeld 

Valkenswaard, die ervoor zorgt dat alle kinderen mee kunnen doen aan schoolreisjes, kamp, excursies en zelfs 

aan sportclubs of muziekles.  

Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar: 

• Met een laag inkomen, woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd of werkzaam is. 

• Ouders die hun kosten niet (of gedeeltelijk) vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming 

in de studiekosten of een andere regeling. 

  

Stichting Leergeld steunt deze gezinnen hierbij! Maak er gebruik van! Kijkt u voor meer informatie op de 

website: https://www.leergeld.nl/valkenswaard 

Hier staat precies beschreven wat de volgende stap is die u kunt zetten om in aanmerking te komen voor een 

vergoeding t.b.v. de ouderbijdrage, dus om uw eigen zoon/dochter mee te laten kunnen doen aan alle 

activiteiten op school. 

   

                                                                                                                                            

  

_________________________________________________________________________________________ 

https://www.leergeld.nl/valkenswaard


 
  

 

 

Goed gedaan  

les 5: blij met jezelf! 

Van 26 oktober t/m 06 november werken we met Goed Gedaan!   
aan het thema “blij met jezelf”. 

Zelfvertrouwen is heel erg belangrijk voor iedereen. 

Kinderen mogen trots zijn op hun prestaties. Niet omdat ze beter zijn dan de ander, maar omdat 

zij zelf weer wat bijgeleerd hebben. 

 

 
 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

• iedereen heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. 

• je mag trots zijn als je weer iets bijgeleerd hebt. 

• je moet sportief winnen (niet opscheppen) en verliezen 

(‘jammer’ zeggen en de ander feliciteren). 

 
Tips voor thuis: 

• geef uw kind vaak complimentjes; dat kan ook door middel van een knipoog of een  
  opgestoken duim.  
• vergelijk kinderen niet in termen van ‘beter’ en ‘slechter’, maar benadruk ieders 
   eigen sterke kanten. ‘Hij kan goed voetballen, jij bent ………………..’. 
• stel niet te hoge eisen. Ieder kind heeft zijn eigen talenten én beperkingen;  

  als u steeds meer verwacht dan uw kind waar kan maken, wordt hij onzeker. 

• een beetje spanning voordat je iets moeilijks gaat doen hoort erbij. 

  Stimuleer uw kind zichzelf moed in te spreken. 

  Prijs hem/haar na afloop voor zijn/haar inzet of durf. 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 
 
 

Bericht van de leerlingenraad 
 
Plastic;  
Om goed voor het milieu te zorgen halen we het plastic van het schoolplein af. 
De leerlingenraad verzamelt het plastic en brengt het weg. 
Juf Wilma regelt zakken die goed opvallen (geel) dan weten we dat daar het plastic in moet. 

Want plastic is slecht voor het milieu en dan kunnen ze het recyclen. 
 
Tess, Linn, Jordy, Nikky, Thijmen. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Sinds het begin van het schooljaar mogen jullie niet meer in de school komen, dat vinden wij heel 

jammer! Daarom maken wij een schooljournaaltje; 'Schepel-wij'. Zo kunnen jullie toch een beetje 

meekijken met de dingetjes die we allemaal doen op school. 

Via deze link is aflevering 1 te bekijken:  

Veel kijkplezier! 

https://www.youtube.com/watch?v=vNDgXZPqafw 

 

 

Groeten van groep 6/7 

 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf  donderdag 5 november op de website. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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