
 

 

  

Vandaag sluiten we het lange schooljaar af. De klassen worden opgeruimd, gepoetst, er is tijd voor 

ontspanning en het nemen van afscheid van elkaar. Vanmiddag gaan de groepen 3 t/m 8 kijken naar 

de afscheidsmusical van onze groep 8. Morgen zijn alle leerlingen vrij, maar zijn de meesters en juffen  

nog wel op school om alles af te ronden, maar ook om afscheid te nemen van juf Femke en juf Ilona. 

 Wat was het warm, afgelopen week in school…. Erg leuk dus 

dat de oudervereniging op woensdag alle leerlingen 

getrakteerd heeft op een heerlijk ijsje.  

Op woensdag hebben we ook onze twee groepen 8 

uitgezwaaid. Alle leerlingen liepen één voor één door een 

haag die gevormd werd door alle kinderen van onze school. 

(Zie link voor Foto's en filmpjes ) 

Op donderdag staat de afscheidsmusical nog op het programma en dan maken deze kinderen de stap 

naar het voortgezet onderwijs. 

 

Namens het hele team van bs Schepelweyen wensen we jullie allemaal een hele fijne zomervakantie.  

Tot maandag 5 september!! 

Team Schepelweyen 

Formatie 2016-2017 

In een vorige Schepelweyzer hebben we u geïnformeerd over de bezetting van de groepen voor het 

aankomende schooljaar. Er waren toen nog een aantal dagen die nog niet waren ingevuld. Deze zijn 

inmiddels allemaal ingevuld. Juffrouw Irene Wenting staat aankomend schooljaar op maandag in 

groep 8a en dinsdag in groep 7a. Irene is een bekende van ons, want vorig schooljaar heeft ze een tijd 

lang vervangingen bij ons op school gedaan.  

Voor de woensdagen in groep 8b hebben we ook een vervanger gevonden. Haar naam is Carlijn Elias. 

Ze werkt m.i.v. aankomend schooljaar iedere dinsdag (ter ondersteuning bij verschillende groepen) 

en woensdag in onze groep 8b.  We verwachten hiermee een passende invulling te hebben gegeven 
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http://myalbum.com/album/LFxtlx6EfqwS


voor de openstaande dagen. 

Op dit moment is meester Jos nog gedeeltelijk afwezig. Na de vakantie worden zijn werkzaamheden 

weer verder uitgebouwd.  Hij start na de zomervakantie op maandag in groep 6a en donderdag in 

groep 5b. Dinsdag in groep 4 wordt voorlopig vervangen door juf Nadine en woensdag om de week in 

groep 1/2 a door juf Claire.  

Afscheid Juf Femke 

Na 17 jaar te hebben gewerkt voor bs Schepelweyen nemen we vrijdag a.s. afscheid van juf Femke. 

Begonnen als groepsleerkracht en uiteindelijk doorgegroeid naar kwaliteitsondersteuner. Het 

aankomende schooljaar wordt ze KO’er op basisschool de Smelen en bs de Grasspriet in 

Valkenswaard.  

Namens het hele team danken we haar voor alles wat ze voor bs Schepelweyen betekend heeft en 

wensen we haar heel veel succes op haar nieuwe werkplek.   

 

Playing for succes 

In een eerder Schepelweyzer hebben we u al informatie gegeven over Playing for Succes. Playing for 

Succes Eindhoven is een concept waarbij ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren wordt 

vergroot. Vanuit een zelf opgestelde leervraag werken kinderen aan bijvoorbeeld,  het vergroten van 

het zelfvertrouwen, de motivatie, de samenwerking met andere kinderen en/of positiever over 

zichzelf mogen zijn.  

Afgelopen periode (april-juli) hebben 3 leerlingen uit onze groepen 6 en 8 hieraan deelgenomen De 

leerlingen hebben zelf een leervraag opgesteld en hier hebben ze een aantal weken aan gewerkt in 

de vorm van allerlei leuke, uitdagende activiteiten. Vol trots hebben ze afgelopen donderdag hun 

diploma mogen ontvangen. Er heeft zichtbaar een ontwikkeling plaatsgevonden bij de leerlingen die 

deelgenomen hebben. . De leerlingen en ouders waren hierover erg enthousiast. 

In het nieuwe schooljaar start er weer een nieuw traject. De ontmoetingen vinden altijd na schooltijd 

plaats in het Philips stadion in Eindhoven. 

Lijkt het u iets voor uw zoon of dochter ? Neem dan contact op met de groepsleerkracht of met de 

directeur.  

Op de website www.playingforsuccesseindhoven.nl  

kunt u meer informatie vinden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.playingforsuccesseindhoven.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOOFDLUIZEN         

Vooral tijdens vakanties wil het helaas nog wel eens gebeuren dat kinderen hoofdluis krijgen. 

Logeerpartijen, op kamp, overnachtingen in hotels, campings etc.We hebben wat punten op een 

rij gezet om rekening mee te houden tijdens het zoeken naar luizen: 

 Zorg dat je in een goed verlichte omgeving hoofden inspecteert. 

 Luizen verplaatsen zich erg snel. 

 Controleer het haar van oor naar oor en van achterkant naar voren. 

 Kam het haar tijdens een behandeling in tegengestelde richting. 

 Verwar roos, eczeem of droge hoofdhuid niet met luizen. 

 Neten (de eitjes van de luis) zitten vastgeplakt aan de haren bij de hoofdhuid. 

 Gebruik een Assy-kam om luizen en neten te verwijderen.( of speciale lotions en shampoos 

te verkrijgen bij drogist en apotheek). 

 

Zoals altijd zullen alle kinderen na de zomervakantie door de luizenpluis-ouders gecontroleerd 

worden. Maar het is vanzelfsprekend en zeer belangrijk dat u als ouder/verzorgende dat thuis 

ook regelmatig doet en vooral vòòr dat uw kind weer naar school komt na een vakantie.   

Tenslotte een vriendelijk verzoek aan de luizenpluisouders/klassenouders van dit schooljaar om 

nog een keer de 1e schooldag te komen controleren in de groep van uw kind bij de nieuwe 

leerkracht.  Daarna zal deze taak overgenomen worden door de nieuwe klassenouders/pluizers 

van het komende schooljaar.  

Namens het team, Juf Claire. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOALBUM WEBSITE 

Het einde van het schooljaar nadert. Een goed moment om met foto’s terug te 

blikken op het afgelopen jaar. Om een mooi archief op te bouwen met foto’s 

van uw kind(eren), kunt u op de nieuwe website en in SKOZapp een fotoalbum 

maken met uw favoriete foto’s. Dit doet u door op het hartje in de foto’s te 

klikken. U ontvangt binnenkort per mail een link waarmee u de ‘gelikete’ foto’s 

in dit fotoalbum kunt downloaden. Dit gebeurt automatisch, hiervoor hoeft u 

dus zelf niets te doen. Deze link wordt gemaild naar het e-mailadres dat 

bekend is bij school. De link blijft tot 15 september beschikbaar. 

 

Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u vóór 1 augustus aanstaande 

uw favoriete foto’s heeft geselecteerd. Na deze datum worden alle foto’s in de 

groepsalbums van de website en SKOZapp verwijderd, om in het nieuwe 

schooljaar met een schone lei te kunnen beginnen. 

 

Voor vragen over foto’s of problemen met SKOZapp kunt u contact opnemen 

via de supportpagina https://www.skozok.nl/support/ of via het vraagteken in 

de app. Uw vraag wordt door ons in behandeling genomen en u ontvangt zo 

spoedig mogelijk een reactie.  

 

 

 

 

AFSCHEID JUF FEMKE 

             Vandaag, na 17 jaar, mijn laatste werkdag gehad op              

             Schepelweyen. Een vreemd gevoel….maar een nieuwe  

             uitdaging wacht. 

In 1999 ben ik begonnen als leerkracht van groep 4 en  

             heb ik in de loop der jaren verschillende groepen en  

             functies vervuld binnen de school. Nu in 2016 neem ik  

             afscheid als kwaliteitsondersteuner en zal volgend  

             schooljaar mijn werkzaamheden voortzetten op  

             bs DeGrasspriet en De Smelen. 

Daar zal ik vast nog regelmatig terugdenken aan mijn fijne tijd op Schepelweyen! Graag wil ik de 

kinderen én hun ouders via deze weg bedanken voor een fijne samenwerking! Ik wens jullie allemaal het 

allerbeste en wie weet zien we elkaar nog eens ergens binnen het Valkenswaardse… 

Groetjes Juf Femke.  

 

 

 

https://www.skozok.nl/support/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSO SCHOOLJAAR 2016-2017  
  
  
Volgend schooljaar veranderen er wat regels bij het overblijven. 

  

Aanmelden moet voor 10.30 uur gebeuren! Via  telefoonnummer 06-47162799  (app, sms of bellen) 

Mailen kan ook altijd naar: servatius@tsosameneten.nl 

Vergeet niet om de kinderen aan te melden. Kinderen die het zelf niet meer precies weten gaan dan naar 

huis en dan weten wij dus niet dat ze bij het overblijven moeten zijn. Het kan erg vervelend zijn voor uw 

kind als er niemand thuis is.  

 

Als de kinderen niet zijn afgemeld voor het overblijven, zal dit voortaan gewoon in rekening gebracht 

worden.  

 

We vragen u heel vriendelijk om geen snoep/koek mee te geven aan uw kinderen, maar kies bij voorkeur 

voor  een gezonder alternatief. Door b.v. snackfruit of groenten een klein (peper)koekje, worstje enz.... 

 Geef ze ook voldoende drinken mee. Het komt nog wel eens voor dat het drinken al op is tijdens de 

ochtendpauze. 

   

Ook vragen wij bij de kleuters om reservekleding mee te geven als een kleuter nog wel eens een 

”plasfoutje” heeft. 

  

We zijn op zoek naar overblijfkrachten. Op een aantal plekken als vast, maar zeker ook als inval!! 

Dus lijkt het je wat meld je via het telefoonnummer of het mailadres. 

  

De tijd die je ermee kwijt bent is van 11.45 uur tot na de middagpauze. Je krijgt hier een 

vrijwilligersvergoeding voor. En je eigen (klein)kind blijft gratis over. En je komt in een gezellig team 

terecht van vrijwilligers! 

  

Fijne Vakantie en tot volgend schooljaar! 

  

Samen Eten  

Debby Spijkerman 

 

 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=1_om7HlgXaoTZyLv5ZO9GHo3zuxUByKU0nKE_digEjv7z2HMbrDTCA..&URL=mailto%3aservatius%40tsosameneten.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NIEUWSBRIEF SPORT/ONDERWIJS NR 16  
 
 In deze editie:  

Were Di Junior Academie voor Sport en Cultuur 2016 – 2017  

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: www.valkenswaard.nl/sport 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

  VERJAARDAGEN 

 

21 

 

Luuk Teeuwen 
5B 

21 Rens Teeuwen 5A 

23 Chris Bos 4B 

23 Meike van Gogh 5B 

23 Dylano Smolders 4A 

24 Dylan Jansen 5B 

24 Sjoerd Philipsen 4B 

24 Mats Vandingelen 6B 

25 Sïenne ten Cate 6A 

26 Yannis Raijmakers 3B 

26 Indy Valkenburg 1/2B 

28 Ties van Gerven 3A 

28 Nick Visser 3A 

31 Guusje Sweegers   4B 

 

 

VOOR IEDEREEN EEN FIJNE 

VERJAARDAG!! 

http://www.valkenswaard.nl/sport


 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUSTUS 

1 Nick Baetsen 1/2B 

1 Jesse van Mierlo 5A 

4 Rem Faassen 3A 

5 Tom de Groot 8A 

6 Ivar Bax 7B 

6 Savanna van Gils 3A 

6 Milan Keeman 1/2B 

8 Finn Baudoin 7B 

9 Femke van de Haterd 7A 

10 Noa Kwinten 7B 

11 Eva Keeman 1/2A 

12 Vienna van Bommel 7B 

12 Rens Cornuyt 6A 

13 Nick Broerse 3B 

14 Gian Gijsbers 1/2B 

14 Isa Vaassen 4A 

15 Anya Drobotenko 6B 

17 Siem van Gerven 1/2A 

17 Daan Kaizer 4B 

21 Djordi Stes 6A 

25 Jessi Willems 1/2A 

26 Martijn de Roij 7B 

26 Lynn Verberk 3A 

27 Eva van Dijk 5A 

28 Rayhane Sakhi 8B 

29 Indy Heesakkers 4B 

31 Veerle Michels 6A 

31 Timo Roijter 3A 

31 Bobbie Veraa 6A 

      

SEPTEMBER   Groep 

1 Thom Boost 6B 

2 Thijs Philipsen 6A 

2 Elise van Son 1/2C 

3 Iris Hoedt 8A 

 

EEN HELE FIJNE 

VAKANTIE EN 

TOT  

5 september!! 

 

 

VOLGENDE 

SCHEPELWEYZER 

 

De volgende Schepelweyzer 

 staat vanaf  

donderdag 8 september 2016 op de 

website. 

 


