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BESTE OUDER 

Afscheid meester Gert en juf Femke 
Al eerder is gecommuniceerd dat meester Gert met ingang van 1 juli a.s. afscheid neemt van het 
onderwijs. Hij kan gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.  
Naast meester Gert nemen we met ingang van het nieuwe schooljaar  
ook afscheid van onze kwaliteitsondersteuner, Femke Huijbregts. 
Binnen ons bestuur vindt er een wisseling van KO’ers plaats en Femke  
is een van hen die van school gaat wisselen.  
Ze gaat werken voor het cluster: de Grasspriet/ Smelen in Valkenswaard.  
Ze wordt op onze school opgevolgd door Manon Geurds.  
Zij is op dit moment werkzaam voor bs st Cristoffel in Aalst.  
Uiteraard nemen we  op een passende manier afscheid van  
Gert en Femke. Hierover meer in een van de volgende Schepelweyzers. 

 
 
Schoolontwikkeling  
Afgelopen maandag en dinsdag waren de kinderen vrij en zijn de leerkrachten met elkaar aan de 
slag gegaan rondom een aantal onderwerpen.  
 
Om te beginnen ‘de formatie’ . Hoe gaan we de beschikbare middelen voor personeel volgend 
schooljaar zo goed mogelijk inzetten. Op basis van het leerlingenaantal krijgen wij financiën 
toebedeeld en op basis daarvan kan er gekeken worden hoeveel groepen er geformeerd kunnen 
worden, welke leerkrachten die groepen gaan begeleiden en hoe we groepjes kinderen eventueel 
als daar nog middelen voor zijn, extra kunnen ondersteunen. Dit wordt in de eerstvolgende 
vergadering voorgelegd aan de MR. Vervolgens wordt het aan alle ouders gecommuniceerd. 
 
Op maandag hebben we met het hele team de schoolontwikkeling van het afgelopen jaar met 
elkaar geëvalueerd. Vervolgens hebben we een plan gemaakt voor het aankomende jaar. Hierin 
staan een aantal zaken centraal. We gaan aankomend schooljaar in alle groepen werken met 
coöperatieve werkvormen. Dat zijn werkvormen die er voor zorgen dat kinderen op een actieve, 
betekenisvolle manier bij de instructie of verwerking worden betrokken. De 3 kernwoorden uit onze 
visie passen hier heel mooi in: Samen, Uitdagend en Sprankelend. Hierover krijgt u volgend 
schooljaar meer specifieke informatie.  
Ook willen we de samenwerking tussen de paralelgroepen een positieve stimulans geven. We 
gaan ons richten op meer samenwerking tussen de verschillende groepen. (groepsdoorbrekend 
werken).  
 
Naast deze werkvormen krijgen we een nieuwe rekenmethode en gaan we ook aan de slag met 
ons begrijpend leesonderwijs.  
 
Bij al deze ontwikkelingen is het “eigenaar worden van het eigen leerproces” een belangrijke 
kernwaarde. Door actief met leerlingen in gesprek te gaan en gezamenlijke doelen op te stellen 
willen we dat eigenaarschap positief beïnvloeden.   
Ook deze punten worden in de eerstvolgende MR vergadering besproken.  
U ziet het, we zitten niet stil en doen er alles aan om het onderwijs aan uw zoon of dochter steeds 
te blijven verbeteren.  
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AGENDA 

Vrijdag   3 juni  Schepelwij-dag 
 
Maandag   6 juni  Schoolreis groep 7 
 
Donderdag   9 juni  Cultuurdag 
 
Vrijdag  10 juni  Cultuurdag 
 
Maandag 22 juni 
t/m    t/m  Schoolkamp groep 8  
Vrijdag  24 juni 
 
Woensdag 29 juni  Onderbouwdag groepen 1 - 2 - 3  
 
Vrijdag   1 juli  Onderbouwdag groep 4 
 

 

 

Bedankje  
 
Sportdagen, Schepel-Wij dag, schoolreisjes, uitstapjes enz.  
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen.  
Bedankt voor alle fijne ouderhulp bij al deze activiteiten!! 
 
Namens het team, 
 
Hein Lepelaars 
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ONDERBOUWDAG voor de GROEPEN 1 T/M 3 

 
Het is bijna zover en dan gaan de groepen  1 t/m 3 op woensdag 29 juni naar    
         

DE KLIMBIM in WAALRE. 
 

De Klimbim is een grote buitenspeeltuin in de bossen van Waalre. 
Alle groepen worden vervoerd met auto’s; daarvoor hebben we veel hulp nodig. 
Wilt u zich opgeven om te rijden, schrijf dan in op de intekenlijst bij de ingang van de klas van uw 
kind(eren) vanaf donderdag 2 juni. 
Als u meerijdt, kunt u de gehele ochtend blijven!!! 
Maar……….u hoeft niet te blijven. 
 
Laat ons even weten wat u doet, in verband met de entreegelden. 
Van u, als begeleidende ouder, verwachten we dat u meehelpt om toezicht te houden in de 
speeltuin, zodat alles veilig en vlotjes verloopt. 
Verder mag er tijdens de onderbouwdag NIET gerookt worden (ook niet in de auto!) 
 
De kinderen (en de begeleiders) gaan ’s morgens gewoon eerst naar hun eigen klas. 
Van daaruit verdeelt de juf de kinderen in groepjes en vertrekken ze met een groepje per auto 
naar Waalre; rond 12.15 uur zijn ze weer terug op school. 
De kinderen hoeven geen pauze-hapje mee naar school te nemen, wij zorgen voor  
versnaperingen en drinken. 
Mag uw kind speciale dingen niet hebben, geef dit door aan de organisatie en de leerkracht. 
 
Voor alle kinderen geldt: trek gemakkelijke speelkleren aan, die tegen een stootje kunnen! 
 
Voor een eventuele routeplanner wordt gezorgd en wordt verstrekt op de dag zelf. 
Voor vragen kunt u terecht bij de onderstaande personen. 
 
Namens de organisatie: juf Helma en Anny van Thoor (ouderraad) 
                                   
Ben je al nieuwsgierig  kijk dan alvast eens op: www.klimbim.nl 
 

 

 

SCHOOLREISJE GROEP 4! 

 

Het is al bijna weer zover en dan gaat groep 4 op vrijdag 1 juli naar speeltuin Kinderpretland 
in Weert.  
 
Als u meerijdt, kunt u de gehele ochtend blijven!!! 
 
De kinderen (en de begeleiders) gaan ’s morgens gewoon eerst naar hun eigen klas. 
Van daaruit verdeelt de juf de kinderen in groepjes en vertrekken ze met een groepje per auto 
naar Weert; tussen 12.00-12.15 uur zijn ze weer terug op school. 
De kinderen nemen wel een pauze-hapje mee naar school,  
wij zorgen voor drinken en een lekkernij. 
 
Voor alle kinderen geldt: trek gemakkelijke speelkleren aan,  
die tegen een stootje kunnen! 
     
Bent u al nieuwsgierig kijk dan alvast eens op: www.kinderpretland.nl                                              
 
Alvast hartelijk bedankt, 
Juf Jeanne, juf Jantien en juf Claire. 
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  OUDERBRIEF Goed Gedaan!!   Les 15 

Van 6 t/m 17 juni  werken we met GOED GEDAAN! aan het thema “Ken je jezelf”. 
 
Om goed met zichzelf en anderen om te gaan, is het van belang dat kinderen leren nadenken over 
zichzelf. Er wordt stilgestaan bij de vragen: wat zie ik op tv? Wat vind ik leuk, wat eng? Wie vertel 
ik dat?  
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

 enge dingen bestaan alleen in de film, niet in de echte, gewone wereld. 

 voor de bovenbouw: wat zijn mijn sterke/zwakke punten? En hoe ga ik om met 
leeftijdgenoten die een andere smaak en mening hebben dan ik? 

 
Tips voor thuis:  

 leer uw kind met mate te kijken en alleen naar programma´s, die de moeite waard zijn. 

 veel jonge kinderen begrijpen het verschil van “echt” en “fantasie” niet. 

 geef uw kind een compliment wanneer hij/zij op een goede manier met eigen emoties  
omgaat of zich sociaal gedraagt. 

 help uw kind wanneer hij/zij nieuw gedrag wil aanleren. Schrijf het goede voornemen 
officieel op en spreek iets leuks af als de stimuleringspremie het een week lang lukt. 
(een keer extra lang opblijven/toetje kiezen/ samen een spelletje doen/ samen een  
film kijken) 

 

 

CURSUS TOETSENBORDVAARDIGHEID 

Voor de leerlingen van de HUIDIGE groep 5, 6 en 7 start, na de zomervakantie,  
het Onderwijs Instituut Manhattan met de cursus toetsenbordvaardigheid.  
Dit is na schooltijd in het computerlokaal van bs. Schepelweyen. 
Vaardigheden in word en power point en met tien vingers blind typen worden onder persoonlijke 
begeleiding en spelenderwijs geleerd. 
 
De inschrijfformulieren zijn in de klas uitgedeeld en liggen op de balie bij de receptie. 
 
Voor meer informatie kijk ook op www.oimanhattan.nl . 
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BSO Schepelweyen 

Wat doen we allemaal! 
 
Als de school uit is komen de kinderen naar de BSO. De kinderen t/m groep 2 worden opgehaald 
door een leidster van de bso en de kinderen vanaf groep 3 mogen zelf komen. De bso is gesplitst 
in 2 groepen, een groep t/m 7 jaar en een groep vanaf 8 jaar. We eten dan gezamenlijk fruit en 
drinken wat sap. Daarna worden er activiteiten aangeboden waar de kinderen uit kunnen  kiezen. 
Dit is geheel vrijblijvend! Het is immers hun vrije middag en zijn dan ook tot niets verplicht wat 
activiteiten betreft. 
  
We hebben een aantal keer per jaar een wisseling van thema’s. De afgelopen maanden zijn we 
bezig geweest met het Thema Dierenrijk. Er kon worden geknutseld, buiten spelen of in de grote 
gymzaal aan een spelactiviteit meedoen. Als kinderen dan liever binnen tekenen of bouwen in de 
bouwhoek mag dat natuurlijk ook. We stimuleren de kinderen wel altijd om minimaal één keer naar 
buiten te gaan mits het weer het toelaat. Een aantal voorbeelden van activiteiten die we gedaan 
hebben zijn; Walvissen maken van kleine bloempotjes, portemonnee maken van melk pakken, 
dieren spelletjes in de grote gymzaal, dieren pannenkoeken bakken, veel buiten spelen in de 
zandbak(zandkastelen bouwen/fort),  
dieren tekeningen maken aan de hand van cijfers, speurtocht lopen en zo nog veel 
meer leuke dingen. 
 
Tussen alle activiteiten door organiseren we ook wel eens iets “groters”. Aan het einde van het 
schooljaar hebben we het afgelopen jaar een BBQ voor de ouders georganiseerd en in april j.l was 
er een opa en oma dag om samen  bloemen te schikken.In de meivakantie hebben we 
suikerspinnen gemaakt om de vakantie in te luiden. Dit was erg leuk! Opa’s en oma’s hebben zo 
de kans om ook eens binnen de bso te komen kijken. 
 
Later in de middag is er nog een rustmoment aan tafel waar de kinderen groenten, een crackertje 
en drinken krijgen. Daarna kunnen de kinderen hun tijd nog even zelf invullen totdat hun ouders ze 
komen ophalen. 
In de schoolvakanties is er 1 locatie open waar alle bso kinderen naartoe kunnen. Ook hier worden  
leuke activiteiten en uitjes georganiseerd. Zoals yoga les, dagje naar Eindhoven Airport vliegtuigen 
spotten, knutselen, naar de struisvogelboerderij, Prehistorisch dorp, beleefpad in Bergeijk en 
koken. 
 
Interesse? …. kom een keertje bij ons kijken! 
Heeft u vragen, neem dan contact op met: 
 
Esther Schobbe, directeur, 06-30081324 
Email:  e.schobbe@horizonkinderopvang.nl 

www.horizonkinderopvang.nl 
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 AFWEZIGEN 

DATUM LEERKRACHT GROEP VERVANGER 

 
Vrijdag   3 juni 
  
Woensdag  8 juni 
 
 
Vrijdag  10 juni 
 
Maandag 13 juni  
 
Dinsdag 14 juni 
 
Woensdag 15 juni 
 
  
 
 
 
Donderdag 16 juni 

 
Juf Lonneke 

 
Juf Ellen 
Juf Lenny 

 
Juf Claire 

 
Juf Nadine 

 
Meester Frans 

 
Juf Riet 
Juf Lenny 
Juf Jantien 
Juf Nadine 
Juf Jeanne 

 
Juf Jantien 
Juf Nadine 

 
6B 
 

1/2A 
8B 
 

4B 
 

5A  
 

6A 
 

3A 
8B 
4A 
5A 
4B 
 

4A 
5A 

 
 
 

Juf. Brigitte 
Juf Germa 

 
 
 

Juf Petry 
 

Meester Patrick 
 

Juf Claire 
Juf Ilona 
Juf Esther 
Juf Denise 

 VERJAARDAGEN 

JUNI   Groep 

2 Dean de Wit 7A 

4 Flore van Gerven 1/2C 

4 Olaf van Gompel 4A 

4 Igor Vogels 7B 

5 Kevin Corstjens 7B 

5 Stan Leezer 5B 

   

8 Fenne Borrenbergs 3B 

9 Ilse Hoeks 4B 

10 Mila Hoeks 1/2B 

10 Joy Reniers 8A 

10 Fleur Sweegers 6B 

11 Rik Waterreus 1/2B 

13 Luke Duizendstra 3B 

15 Mette de Bruin 4B 

15 Youri van Mierlo 4A 

 
 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 16 juni 2016 op de website. 
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