
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

21-04-2016 

Nr. 16 

BESTE OUDER/VERZORGER, 

De periode tussen carnaval en de meivakantie sluiten we morgen af met de Koningsspelen. Voor de 
kinderen en de leerkrachten een relatief lange aaneengesloten periode. De meivakantie is dan weer 
een uitgelezen gelegenheid om eens lekker bij te komen. Geniet ervan, rust lekker uit zodat we na de 
meivakantie weer fris kunnen starten met de laatste periode van het schooljaar.  
 
Koningsspelen 
Gisteren heeft u een email ontvangen met informatie over de gemeentelijke 
sportdag op sportpark Den Dries.  
Graag attenderen we u nogmaals op de begintijd!  
We worden daar om 8.30 uur verwacht. Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen  
op school naar binnen komen, zodat we rond 8.20 uur kunnen vertrekken.  
We willen u dan ook nadrukkelijk vragen om vrijdag a.s. uw kind eerder naar  
school te brengen. De groepen 1 t/m 4 gaan met de auto, de groepen 5 t/m 8  
met de fiets. 
 
Groepsverdeling aankomend schooljaar 
Op dit moment zijn we intern aan het kijken hoeveel groepen we volgend jaar kunnen maken. Dat 
heeft allemaal te maken met de formatie (leerkrachtbezetting) die we van ons bestuur toebedeeld 
krijgen en de leerlingaantallen per leerjaar. We kijken aan de hand van die cijfers welke mogelijkheden 
er zijn. Deze worden gezamenlijk besproken en dan proberen we tot een zo optimaal mogelijke 
indeling te komen. Na de meivakantie wordt het voorstel besproken in onze MR. Daarna worden de 
leerkrachten verdeeld over de groepen. Als we hierover meer duidelijkheid hebben communiceren we 
dat uiteraard met u. 
 
Nieuwe website 
In de week na de meivakantie gaan onze nieuwe website en de ouderapp online. U krijgt in die week 
een email met daarin inloggegevens en uitleg over de werking van de website en de app. Vanaf dat 
moment heeft u de mogelijkheid om binnen de beveiligde omgeving van de app, belangrijk 
klassennieuws te ontvangen. Naast het nieuws kunnen er gemakkelijk oproepen gedaan worden, 
kunnen er foto’s bekeken worden en kunnen er zelfs resultaten van uw zoon of dochter bekeken 
worden. Dit alles uiteraard in een volledig veilige omgeving, die alleen voor u toegankelijk is. Na de 
meivakantie volgt er meer informatie. De leerkrachten zijn in ieder geval erg enthousiast. 
 
Eindtoets groep 8 en verkeersexamen groep 7 
Afgelopen week was een spannende week voor onze leerlingen uit groep 7 en 8. De leerlingen uit 
groep 7 hebben afgelopen dinsdag het praktijk fietsexamen gehad. Na de meivakantie krijgen ze de 
uitslag.  
Voor onze leerlingen uit groep 8 stonden de afgelopen dagen in het teken van de Eindtoets. Voor ons 
ook een spannend en belangrijk meetmoment.  Ook hier krijgen we na de meivakantie de uitslag. We 
hopen uiteraard op een score boven het landelijk gemiddelde. De kinderen hebben in ieder geval 
super goed hun best gedaan en daar zijn we erg trots op!! 
 
 
Namens het hele team wensen we u een hele fijne meivakantie!! 
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AGENDA 

Vrijdag  22 april  Nationale Koningsspelen 

 

Maandag 25 april 

t/m  t/m   Mei vakantie 

Vrijdag  6 mei 

 

Woensdag 11 Mei   Nieuwe website + ouderapp 

 

Maandag  16 Mei   2e pinksterdag 

 

 

 

NIEUWSBRIEF SPORT - ONDERWIJS  

De nieuwe nieuwsbrief sport - onderwijs is uit!  
http://www.valkenswaard.nl/sport   
 
In deze editie: 

 Koningsspelen 2016  

 Schooljudo = waarde(n)vol!  

 Schoolvoetbaltoernooi 2016 

 Sport4Kids 

 Buurtsport in de meivakantie  
 Sport- en Spelinstuif  

 
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF TIENERCENTRUM 

DE BELLEMAN 

Tienercentrum de Belleman is voor iedereen van 8 
t/m 15 jaar uit Dommelen en Valkenswaard. In 
tienercentrum de Belleman werkt een team van 
jongerenwerkers van Cordaad Welzijn. Zij 
ondersteunen jongeren in hun vrije tijd en wanneer 
zij zelf activiteiten willen opzetten en uitvoeren. 
Tijdens de openingsmomenten van het 
Tienercentrum is er altijd een beroepskracht 
aanwezig. 
 
De openingstijden van Tienercentrum de Belleman 
zijn: 
Maandag en donderdag: gesloten 
Dinsdag: huiswerkbegeleiding (op inschrijving) 
Woensdag: open inloop van 14.00 – 17.00 uur 
Vrijdag: activiteitenmiddag van 14.00 tot 17.00 uur 
 
Kijk voor meer informatie op www.10ercentrum.nl of 

facebook.com/tienercentrum.debelleman. 

  

http://www.valkenswaard.nl/document.php?m=25&fileid=861749&f=b235d0eba33c53493d1d4a40bcf91e14&attachment=1&c=53996
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix3Ib705zMAhVG1RoKHeRNCcIQjRwIBw&url=http://bbvpip.nl/nieuws/om-alvast-in-de-agenda-te-noteren/&psig=AFQjCNEYqnKOE10tvDfn3CidpS-TzG_Zbw&ust=1461222435602558
http://www.10ercentrum.nl/


  

 

AVOND WANDEL VIERDAAGSE  

 
Ieder jaar organiseert scouting st. Maarten de 
avond wandel 4 daagse. Dit is een erg gezond en 
leuk evenement voor de kinderen en de ouders! 
 
Voor meer informatie kijk op 
www.scoutingsintmaarten.nl.  

OUDERBRIEF Goed Gedaan!!   Les 13 

Van 09 t/m 20 mei werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "Eerlijk waar?”.  
 
Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd. Een smoesje vertellen is 
soms makkelijker, en een keer opscheppen kan heel leuk zijn.  
Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of angst voor boosheid en straf. Of 
ze willen iets liever niet vertellen omdat ze bang zijn iemand te kwetsen of het gewoon voor 
zichzelf te willen houden. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

 iedereen vertelt weleens een smoesje. 

 dat je eerlijk moet zijn: wat is eerlijk? wat is jokken? elkaar vertrouwen! 

 onderbouw: sorry leren zeggen en weer aardig zijn voor elkaar! 

 bovenbouw: op internet overdrijven mensen gemakkelijker of ze liegen zelfs! 
 
Tips voor thuis:  

 toon begrip en geef uitleg wanneer u ontdekt dat uw kind niet de waarheid heeft verteld. 

 wees zelf eerlijk in het toegeven van uw fouten. 
 

  

http://www.scoutingsintmaarten.nl/


  
SOCIALE VAARDIGHEDEN - 8 tot 12 jaar 
 
Thuis, op school, in een winkel of op straat, waar je ook bent, overal ontmoet  
je andere mensen. Meestal gaat contact maken vanzelf en leer je goed  
omgaan met jezelf en anderen.  
Dit noemen ze sociale vaardigheden. Je leert ze bijna vanzelf,  
maar niet iedereen vindt het altijd even gemakkelijk. Als je verlegen bent, met pesten te maken 
hebt of als je er moeite mee hebt om met anderen om te gaan, kun je daar onzeker of 
zenuwachtig van worden. 
 
Gelukkig kun je sociale vaardigheden leren. Dit kan door te luisteren naar jezelf, dus naar wat jij 
denkt en voelt. Als je dit kunt, kan je leren om dit te zeggen tegen anderen. Het kan helpen om je 
beter op je gemak te voelen, bijvoorbeeld bij de sportclub of op school. Lumens in de buurt helpt je 
hier bij door je een training aan te bieden waar je dit kunt leren! 
 
De training 
Het doel van de training is het vergroten van je zelfvertrouwen en het aanleren van sociale 
vaardigheden zoals: 

 (Oog)contact maken. 

 Luisteren. 

 Een gesprek voeren. 

 Laten zien wat je voelt. 

 Complimenten geven en krijgen. 

 Gevoelens herkennen en uiten. 

 Zelfvertrouwen 

 Omgaan met pesten 

 Kritiek geven en ontvangen 
 
Je geeft tijdens de training zelf aan wat je moeilijk vindt. Tijdens de training wordt hier dan in de 
groep over gepraat en ga je hiermee oefenen via opdrachten, rollenspel of (soms) 
huiswerkopdrachten. Je leert samen met en van anderen. 
 
Duur en frequentie 
Het hangt ervan af hoe groot de groep is, maar je kunt uitgaan van 8 tot 10 bijeenkomsten van een 
1,5 uur. De training 'sociale vaardigheden 8 tot 12 jaar' is alleen bedoeld voor kinderen in die 
leeftijd. 
 
Actuele data en locaties 
8 bijeenkomsten, op dinsdagmiddag van 31 mei t/m 19 juli 2016  
Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard  
 
Meer informatie 
De training wordt gegeven voor kinderen wonend in Valkenswaard. 
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact op met Lumens: 040-2193300. 
 
Of aanmelden via: 

 Lieke Daamen: l.daamen@lumenswerkt.nl, 06-51801013 

 Danielle Schmitz: d.clee@lumenswerkt.nl, 06-51800886 

 Esther Dijkstra: e.dijkstra@lumenswerkt.nl  

 aanmeldingenvalkenswaard@lumenswerkt.nl  
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AFWEZIGEN 

DATUM LEERKRACHT GROEP VERVANGER 

 
Vrijdag  22 april 
 
 
Maandag   9 mei 
 
Woensdag 11 mei 
 
 
 
Donderdag 12 mei  
 
Woensdag 18 mei 
 
Donderdag 19 mei 
 
  

 
Juf Marlojein 
Juf Lenny 

 
Juf Marlojein 

 
Juf Ellen 
Meester Ton 
Juf Lenny 

 
Juf Petry 

 
Juf Lenny 

 
Juf Petry 

 
 

 
7A 
8B 
 

7A 
 

1/2A 
8A 
8B 
 

7B 
 

8B  
 

7B 
 
 

 
Juf Jolanda 
Meester Hein 

 
Meester Patrick 

 
Juf Brigitte 
Juf Esther 
Juf Germa 

 
Juf Marinka 

 
Juf Ilona 

 
Juf Marinka 

 

VERJAARDAGEN 

APRIL   Groep 

21 Tirsa Uithol 8A 

21 Isis Verberk 5A 

23 Elaine Verdonk 7B 

24 Sonny Bogaars 4A 

25 Levi Smolenaars 5B 

26 Izzy Laurijsen 1/2C 

28 Nienke Schaap 1/2C 

29 Iris Teeuwen 6B 

MEI   Groep 

1 Sarah Matters 6B 

2 Alicia van den Berg 7B 

4 Demiën van Laarhoven 7B 

4 Boas Uithol 1/2C 

5 Rens van Ham 5A 

5 Esmee de Kort 7B 

7 Mare Antonis 8A 

7 Indy Kelders 1/2B 

8 Jochem van der Steen 8B 

10 Siem Kouwenberg 1/2A 

13 Max Gelinck 4B 

13 Tess Laurijsen 5B 

13 Troy de Wit 8B 

14 Benthe Cuijpers 7B 

14 Maaike Iding 1/2A 

14 Jesse Jansen Grossbek 3A 

14 Rens Prinsen 8B 

15 Hannah Uithol 6B 

15 Miryam Uithol 6A 

18 Joy Baten 6B 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 19 mei 2016 op de website. 
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