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BESTE OUDER 

Afgelopen juli is de Wet Werk en Zekerheid ingegaan. Met ingang van dit schooljaar wordt het 

hierdoor voor scholen steeds moeilijker om leerkrachten bij afwezigheid te vervangen. De wet 

schrijft voor dat vervangers na een klein aantal invalmomenten een contract aangeboden moet 

worden.  

De personeelsafdeling van Skozok heeft daarop proberen in te spelen door mensen aan zich te 

binden door middel van flex-contracten. 

Dat is grotendeels gelukt en op alle 31 Skozok scholen zijn de groepen bezet.  

Wat gebeurt er als een leerkracht afwezig is?  

Op het moment dat er bij ons een leerkracht ziek of afwezig is wordt er een beroep gedaan op 

onze vervangerspoule. Dat is een poule waar alle Skozok scholen hun vervangers halen. Het 

probleem op dit moment is, dat deze poule op een aantal dagen helemaal leeg is.  Oftewel, er zijn 

geen vervangers beschikbaar.  

Dat is niet alleen voor onze school een probleem, maar voor alle 31 Skozok scholen. (en ook voor 

andere besturen in het land). Het tekort aan leerkrachten wordt dus steeds meer zichtbaar in de 

praktijk.  

 

Wat kunnen we hier dan aan doen en hoe zorgen we dat de groepen bij afwezigheid van de 

groepsleerkracht wel bemand worden?  

Tot op heden hebben we de afwezige leerkrachten kunnen vervangen door het inzetten van onze 

eigen leerkrachten. Leerkrachten die parttime werken is gevraagd of ze zich beschikbaar willen 

stellen om ingezet te worden op dagen waarop ze normaal gesproken vrij zijn. Gelukkig voor ons 

hebben een aantal van hen aangegeven dat ze hiervoor  ingezet kunnen worden. 

Daarnaast zijn er vier LIO stagiaires werkzaam op onze school. Ook zij kunnen incidenteel ingezet 

worden bij afwezigheid van een leerkracht.  

Mocht er helemaal niemand beschikbaar zijn en we hebben ook geen leerkrachten of LIO 

studenten die we in kunnen zetten, dan moeten we de groep opsplitsen. Leerlingen worden dan 

met een dagtaak verdeeld over andere groepen.  

Geen prettige situatie dus. Ook niet iets waar wij op dit moment daadwerkelijk iets aan kunnen 

veranderen. De personeelsafdeling van Skozok is op dit moment druk bezig met de zoektocht naar 

nieuwe leerkrachten. Hopelijk geeft ons dat de komende tijd weer “wat meer lucht”.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kunt u als ouders hier iets in betekenen?   

Binnen onze school zijn ook een aantal ouders met een onderwijsbevoegdheid. Wij zouden graag in 

contact komen met deze (oud)leerkrachten. Interesse om hier eens over te praten. Loop eens binnen 

of neem per telefoon of mail contact op met hlepelaars@skozok.nl  

Wie weet kunnen we op deze manier iets voor elkaar betekenen!! 

Mocht het in de nabije toekomst nodig zijn om groepen op te splitsen, dan weet u daar de 

achtergrond van. 

Hopende op uw begrip. 

Hein Lepelaars 

Directeur 

 

 

 

AGENDA 

Maandag 10 tot en met 21 oktober  IVN klassenbezoeken 

Woensdag 12 oktober   Verkeersdag 

Donderdag 20 oktober   Ouderavond met workshops 

Maandag 24 tot en met 30 oktober  Herfstvakantie  

IVN  

Oktober VM*) NM*)   Oktober VM*) NM*) 

Maandag    10 Okt 1/2a 3a   Maandag  17 Okt  4a 5b 

Dinsdag       11 Okt 1/2b 3/4b   Dinsdag    18 Okt 6a 7a 

Woensdag    12 Okt Verkeersdag   Woensdag 19 Okt 6b   

Donderdag   13 Okt 1/2c 5a   Donderdag 20 Okt 8a 7b 

Vrijdag        14 Okt 4c     Vrijdag  21 Okt 8b  

*) VM=voormiddag  NM=namiddag 
 

Helaas zijn nog niet alle groepen voorzien van genoeg ouders/grootouders om de activiteit door te 

laten gaan. Als dit het geval is, kan het voor de betreffende groep helaas niet doorgaan. Indien u in 

de mogelijkheid bent om te helpen, neem dan contact op met de leerkracht van de groep van uw 

kind/kleinkind zodat ze toch een leuke en leerzame ochtend of middag kunnen hebben. 

Hartelijk bedankt! 

 

mailto:hlepelaars@skozok.nl


 

Workshopavond donderdag 20 oktober 

Op donderdag 20 oktober houden we op onze school een workshopavond. We starten met een 

inloop vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur starten de eerste workshops. Deze duren tot 20.10 uur. Om 

20.15 uur start de 2e workshopronde. We sluiten om 21.00 uur af. 

U kunt deze avond kiezen uit de volgende 5 workshops: 

 

-Hoe gaan we om met de leerlingzorg?  (door onze KO’er, Manon Geurds)   

 

-Kleuteronderwijs op Schepelweyen (door juf Ellen Dietz)    

 

-Voortgezet Onderwijs (door Hein Lepelaars)  

 

-Coöperatief leren, actief leren van en met elkaar. (juf Lonneke en juf Marianne).   

 

-Website en SkozAPP (door Angera Kraaijvanger van Skozok ICT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

U komt toch ook? 

 Inschrijven voor de workshops 
Druk op 

deze 

knop 

Klik voor meer info 

Klik voor meer info 

Klik voor meer info 

Klik voor meer info 

Klik voor meer info 

https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoIMp51rRG3I_1-3wsY1MJ7zvrb5f97X59pvbtB3pDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1gzIUKzEqGDVHHJhmclEA02s7yUT8E05J4p6nJpt5PcU/edit
https://docs.google.com/document/d/1IFiBYAyUW3XccgyKpsc3ZH95WMzMi6E3KWDWdqAY_Dc/edit
https://docs.google.com/document/d/16xJxpQajM2HUMrpEoj2vNiLqJxDEcHDX35_Hh9y5vro/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbYogscNZfQxmVWxZGdFX_jLWib5IyStBaRzfj9T5KI/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit
https://docs.google.com/document/d/12FZIyAYHw5OqMUOzw8-MLiSRv6CMuqMaigaz6hBaTRk/edit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOZZAP/WEBSITE 

Website/ App 

Zoals u wellicht gezien heeft, is het groepsnieuws bij de meeste groepen al 

weer gedeeltelijk gevuld. We horen de laatste weken regelmatig dat ouders 

moeite hebben met inloggen op de site of het downloaden van de app. Dit 

vinden we uiteraard heel erg vervelend! We hebben de klachten doorgezet 

naar onze ICT afdeling. Als school kunnen we alleen de website en app van 

informatie voorzien. Technische vragen kunnen we, helaas voor u , niet 

beantwoorden. 

Ervaart u problemen met de website of app dan kunt u deze het beste melden 

via: :http://support.skozok.nl   

 

 

 

JEUGDVALKENLOOP 

 
Zin in een uitdaging? Doe dan mee aan de HoLaPress Jeugd Valkenloop 

op zondag 6 november! Dit is een sportief hardloop evenement voor 

kinderen van 6 t/m 12 jaar. De loop draait om het plezier! Samen ga je deze 

dag 1 km rennen. 

 
Wil je meer weten? Kijk op www.valkenloop.nl  

 

JEUGDCULTUURFONDS 

Alle kinderen moeten kunnen sporten, creatief bezig zijn en 

deelnemen aan schoolactiviteiten. 

Gemeente Valkenswaard, Stichting Leergeld Valkenswaard e.o., 

Jeugdsportfonds Brabant en 

Jeugdcultuurfonds Brabant hebben de handen ineen geslagen 

om dit mogelijk te maken. 

Voor meer informatie: 

Website: www.leergeld.nl/valkenswaard 

E-mail: leergeldvalkenswaard@outlook.com 

Telefoon: 06 - 43 00 57 35 

(direct bereikbaar dinsdag- en vrijdagmorgen 

tussen 9.00-12.00 uur) 

 

 

 

http://support.skozok.nl/
http://www.valkenloop.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKEERSPROJECT 12 OKTOBER 2016 

Woensdag 12-10-16 nemen alle kinderen van Schepelweyen deel aan een verkeersproject. 

De groepen 1-2 oefenen dan het lopen en oversteken op de Korfvlechterwei. 

De groepen 3 lossen een verkeersspeurtocht op.  

De groepen 4 hebben een fietscircuit op de middenbouwspeelplaats en de groepen 5 idem op de 

onderbouwspeelplaats. 

De groepen 6 fietsen een verkeerstocht onder begeleiding door Dommelen en Valkenswaard. 

De groepen 7 en 8 oefenen op een fietsbehendigheidsbaan, uitgestald op het terenplein. 

Het spreekt voor zich, dat de kinderen van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 die dag hun fiets mee naar 

school nemen. 

Het stallen van de fietsen die dag: 

Groep 4:     zetten hun fiets in de omheinde stalling bij groep 5. 

Groep 5:     zetten hun fiets voor de kleuterklassen in de stalling bij de hoofdingang, binnen  

                   het hek. 

Groep 6:     in de rekken bij de gymzaal.   

Groep 7A : op de onderbouwspeelplaats voor ingang NSO. 

Groep 7B : op het gras voor het terenplein aan de linkerzijde.  

Groep 8A : op het gras voor het terenplein aan de rechterzijde.  

Groep 8B : voor het computerlokaal.  

Ouders die die dag komen helpen, kunnen hun fiets stallen voor klas 5B van juf Marlies. 

Vriendelijk verzoek om die dag aan de Korfvlechterwei buiten het hek géén fietsen te stallen 

en ook geen auto’s te parkeren. 

Kinderen van de overige groepen vragen wij vriendelijk die dag géén fiets mee te nemen. 

Hulpouders zijn nader geïnformeerd. 

Wij hopen op een gezellige en leerzame dag met mooi weer! 

De verkeerswerkgroep:  

Marlies ter Huurne, Margo Spoorenberg, Ine Kwinten, Rian Bos              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOED GEDAAN 

De komende 2 weken (3 t/m 14 oktober) werken we met Goed Gedaan aan het thema:  

 

    “grapje, plagen, pesten”  

 

Grapjes maken is leuk, net zoals elkaar een beetje plagen. Maar kinderen moeten wel weten hoe je plagen 

leuk houdt, en ze moeten leren luisteren naar  “stop, hou op!” 

Pesten is niet leuk! Bij pesten wordt steeds hetzelfde kind vernederd en buitengesloten.  

Pesten moeten we samen voorkomen! 

 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

onderbouw: 

 het kan leuk zijn om plaaggrapjes te maken. 

 je moet duidelijk “stop, hou op” zeggen als je het plaaggrapje niet (meer) leuk vindt. 

 hoe kun je het weer goedmaken? 

 

bovenbouw: 

 elkaar plagen kan leuk zijn en je moet je niet laten kennen, als je een beetje geplaagd wordt. 

 je moet samen zorgen dat er niet gepest wordt door het voor elkaar op te nemen en pesten te  

   melden. 

 op internet wordt erg veel gepest. Wat kun je daar tegen doen? (blokkeren!) 

 

Tips voor thuis: 

 elkaar foppen en plaaggrapjes horen erbij. Daar moet uw kind mee om leren gaan. Maak zelf ook 

eens een plaaggrapje of fop hem/haar op een leuke manier. 

 geef het goede voorbeeld en stop dus altijd meteen als uw kind uw grapje niet leuk vindt. 

 weet dat kinderen soms langzaam de rol van “pester” krijgen doordat anderen lachen om alles wat   

ze doen. 

 zoek contact met school (juf/meester) als u denkt dat er gepest wordt. 

 praat met uw (bovenbouw)kind over plagen en pesten op internet en spreek af dat hij/zij   

vervelende kinderen blokkeert. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioqo6cgcHPAhULDMAKHRMwC60QjRwIBw&url=https://www.stoppestennu.nl/&psig=AFQjCNG5qhedmC-mZ93Il0fzBMzMYto5sw&ust=1475665667266602


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 6 oktober   Juf Ellen    1/2A  Juf Hanneke 

 

Maandag 10 oktober   Juf Hanneke   5A  Juf Linda 

 

Woensdag 12 oktober  Juf Jeanne   4C  Juf Claire 

     Juf Ellen   1/2A  Juf Helma 

Donderdag 13 oktober  Juf Hanneke   5A  Juf Lonneke 

Woensdag 19 oktober  Juf Jeanne   4C  Juf Claire 

     Juf Ellen   1/2A  Juf Annemarie  

VERJAARDAGEN 

6 Neele Everaerts 3B / 4B 

7 Cas van Winkel 3B / 4B 

7 Loeke van Winkel 3A 

8 Bas de Backer 4C 

8 Lieke Reuvers 6A 

9 Maud Jacobs 8A 

9 Pim Scheffers 6B 

10 Lydeke Hoedt 6B 

10 Siddharth Pahlad 4A 

10 Lars Vaassen 7B 

11 
Wout den 

Oudendammer 
7A 

11 Jennifer Schuur 5B 

12 Lynn Franken         1/2C 

13 Jesse Spierenburg 1/2C 

14 Quinn Snijders 6B 

15 Lizzy van Geel 4C 

15 Dex van Gerwen 3A 

15 Jordy van Roij 4C 

16 Jeroen Steeneken 7B 

16 Sander Steeneken 7A 

16 René van Thoor 8B 

18 Bodi Stevens 7B 

20 Dilano Keeman 5B 

20 Martijn Schiebaan 5B 

 

 

Voor 

iedereen 

een hele 

fijne 

verjaardag! 

 

VOLGENDE 

SCHEPELWEYZER 

 
De volgende Schepelweyzer staat 

vanaf donderdag 21 oktober 2016 

op de website. 

 


