
 

 

  

 

 

 
 

  

10-11-2016 

Nr.5  

BESTE OUDERS 

Beste ouders, 

Met het afscheid nemen van de zomertijd is het ’s morgens nu nog even redelijk licht als de 
kinderen naar school komen. Maar het zal niet lang meer duren of het is ’s ochtends ook donker 
wanneer de school start. We willen u dan ook vragen om er zorg voor te dragen dat uw kind(eren)  
goed zichtbaar zijn binnen het verkeer. Dit kan op de fiets door goed werkende verlichting maar 
als voetganger ook heel goed door reflecterende kleding of hesjes. Veiligheid vóór alles!!! 
Let u ook weer op dat u zich aan de regels houdt m.b.t. parkeren om er rond de school. Voor de 
gele stroken mag niet geparkeerd of gestopt worden. Samen maken we de omgeving rondom de 
school veiliger. 
 
Studiedag 9-11-2016 
Op woensdag 9 november hebben we met alle leerkrachten een studiedag gehad. Onderwerpen 
die aan bod kwamen deze ochtend waren o.a.  
-Leerlingenzorg op school 
-Hoe gaan we om met onze nieuwe rekenmethode (waar liggen kansen en mogelijkheden en waar 
lopen we tegen aan) 
-Samenwerking tussen verschillende groepen. (o.a. het opzetten samenwerkingsvormen)  
-Tussenevaluatie coöperatieve werkvormen. 
We zijn deze ochtend weer actief bezig geweest met als doel om het onderwijs steeds weer te 
verbeteren. We blijven u ook via de Schepelweyzer op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
binnen onze school.  
 
Vervangersproblematieken 
In een vorige Schepelweyzer hebben we u verteld over de mogelijke problemen om de groep op te 
vangen wanneer de leerkracht ziek is. We hebben op de vraag,  naar ouders met een 
onderwijsbevoegdheid, een aantal reacties gekregen. Goed om te ervaren dat de zorg ook gedeeld 
wordt door deze ouders en dat er hulp aangeboden wordt.  
Gelukkig hebben we tot nu toe ook nog maar één keer een  groep moeten verdelen over andere 
groepen. De vervangersproblematiek blijft speerpunt binnen de P&O afdeling van ons bestuur. 
Helaas zijn er tot op heden geen structurele oplossingen voor ogen om de problemen 
daadwerkelijk op te lossen. We vragen u dan ook om begrip mochten er in de nabije toekomst 
groepen worden opgesplitst bij een gebrek aan vervangers. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van bs Schepelweyen 
Hein Lepelaars 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AGENDA 

Maandag  14 november  Versieravond Sinterklaas  

 

                                                                             

SINTERKLAAS 
 
HIJ KOMT, HIJ KOMT !!! 
 
Die goede lieve Sint is weer bijna in het land!! 
 
Op 12 november komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten in de stoomboot weer aan in 
Nederland, deze keer in de stad Maassluis.  Evenals vorige jaren volgen wij, met de 
groepen 1 tot en met 5, alle gebeurtenissen via het Sinterklaasjournaal. 
Het Sinterklaasjournaal is vanaf woensdag 9 november elke dag om 18.00 uur te zien via 
NPO Zapp. Je kunt de afleveringen terugkijken via Uitzending Gemist. 
 
De “grote versieravond” is dit jaar op maandag 14 november vanaf 19.30 uur. U bent daarbij 
natuurlijk van harte welkom om onze school gezellig te maken.  
Vele handen maken licht werk…. 

 
 
Op maandagmorgen 5 december vieren wij het grote kinderfeest op school. We 
hopen dat de Sint ook dit jaar weer een bezoekje aan onze Basisschool Schepelweyen zal 
brengen. 
De lestijden op deze dag zijn ongewijzigd. Er is dus geen continurooster. 
 
De Sinterklaaswerkgroep.  
 

 



OUDERBRIEF GOED GEDAAN LES 5:  BLIJ MET JEZELF! 

Deze week en volgende week werken we met Goed Gedaan!  aan het thema “blij met jezelf”. 
Zelfvertrouwen is erg belangrijk. 
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: 
-het is goed om elkaar complimentjes te geven. 
-je mag trots zijn als je iets knaps of moeilijks doet. 
-je moet sportief winnen (niet opscheppen) en verliezen (“jammer” zeggen). 
 
Tips voor thuis: 
*geef uw kind vaak complimentjes; dat kan ook door middel van een knipoog of opgestoken duim. 
*wees niet te snel bezorgd. U lijkt dan weinig vertrouwen te hebben in wat uw kind al kan.  
   Uw kind kan daardoor aan zichzelf gaan twijfelen. 
*wil uw kind iets zelf doen, maar denkt u dat hij/zij dat écht nog niet kan, bedenk dan (samen) een  
   stappenplan. Uw kind mag steeds één stapje meer zelf doen. 
*voor de bovenbouw:  
   geef duidelijke grenzen aan, maar ook genoeg ruimte om zelf iets nieuws uit te laten proberen. 
   vertel uw kind, dat u trots bent op hem/haar omdat hij/zij zich aan de afspraken houdt en/of 
   rekening houdt met anderen. 

 

Tenslotte: trotse ouders geven zelfvertrouwen! 
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WORKSHOPAVOND 21-10-2016 

Donderdag voor de herfstvakantie hebben we een workshopavond georganiseerd voor alle ouders 

van onze school. Er kon gekozen worden uit 4 workshops. (de workshop website/ ICT kwam door de 

geringe belangstelling te vervallen). 

Ouders konden kiezen uit de volgende 

workshops: 

 

-Slim Plan (coöperatieve werkvormen) 

-Voortgezet onderwijs 

-Leerlingzorg op bs Schepelweyen 

-Kleuteronderwijs op bs Schepelweyen 

 

De opkomst die avond was redelijk. De ene 

workshop werd beter bezocht dan de andere. De ouders die aanwezig waren hebben de workshops 

over het algemeen als zinvol ervaren. Kreten als: Leuk, interessant, fijn om eens te zien hoe de 

verschillende werkvormen werken, goed om te horen hoe school met leerlingenzorg omgaat, goed 

om inhoudelijk te zien en horen waar de school mee bezig is, fijn dat we ook onze mening konden 

delen met de school. 

Voor ons een teken om hier een vervolg aan te geven. De ervaringen, tips en tops nemen we allemaal 

mee naar een volgende keer. 

De presentaties die op die avond zijn gegeven staan ook op onze website. Neem gerust nog eens de 

tijd om deze te bekijken via de volgende link:  Presentaties 

Hieronder staan de ervaringen van twee ouders die de workshopavond hebben bezocht: 

Op donderdagavond 20 oktober heb ik (Ilona Wassink) 2 presentaties/workshops bijgewoond. Te 
weten: Slim/Plan Coöperatieve werkvormen en kwaliteitsondersteuner.  
 
Als eerste bezocht ik de presentatie Slim/Plan Coöperatieve werkvormen. Ik ging er blanco naartoe 
want ik had geen idee wat dit inhield en was dan ook heel benieuwd. Het was een interactieve en 
leerzame workshop. We begonnen met de spelvorm "ga staan en vertel". Hier moesten we allemaal 
gaan staan en voor onszelf bedenken wat we van deze workshop verwachten. Als het antwoord door 
iemand gegeven was, mocht je gaan zitten. Het mooie van deze vorm vond ik dat je gedwongen werd 
om een antwoord te bedenken, want je weet niet of je aan de beurt komt. Daarna speelden we de 
spelvorm "om en om ". In groepjes van 2 moesten we in korte steekwoorden doorgeven wat je te 
binnen schiet als je aan de Schepelweyen denkt. Dit is een fijne methode voor als je niet in een grote 
groep durft te spreken. Want op deze manier kan je toch sparren met een klein groepje omdat dat 
vaak "veiliger" voelt. Daarna hebben we deze spelvorm geëvalueerd. Iedereen in de groep 
was enthousiast en stelden vragen en we kwamen tijd te kort. 
 
Ik vond het super om te zien hoe deze vormen gebruikt kunnen worden voor zowel groep 1 t/m 8. 
Vooral de interactie, het samenwerken en dus leren van elkaar, sprak mij erg aan. Ga zo door met de 
implementatie van dit plan!!! 
 
 

https://www.schepelweyen.nl/nieuws/2016-2017/workshopavond-20-102-2016/


Als tweede workshop bezocht ik de presentatie van de kwaliteitsondersteuner. Ik was namelijk 
benieuwd wat zij zoal voor de school doet. Ik vond het interessant om te horen dat er overkoepelende 
doelstellingen zijn maar dat iedere school ook zijn eigen doelstellingen kan maken en dat er al goede 
dingen zijn verwezenlijkt o.a. het begrijpend lezen...leren leren en de coöperatieve werkvormen etc. 
Ook vond ik het goed om te horen in hoeverre de school ondersteuning kan bieden voor bijv. moeilijk 
lerende kinderen / kinderen met een 'rugzakje'. Als afsluiting van de workshop konden we via 
memoblaadjes onze ideeën delen over een goede samenwerking tussen school en ouders. Volgens mij 
zijn er aardig wat ideeën geopperd waarmee Schepelweyen aan de slag kan. Hopelijk blijven de school 
en ouders steeds met nieuwe ideeën komen. 
Kortom het was een geslaagde en leerzame avond. Schepelweyen blijf zo doorgaan! 
 
 
Op 20 oktober jl. heb ik (Danielle Driessen) aan de workshop Slim Plan / Coöperatieve werkvormen 
deelgenomen. In de workshop werd door Juf Lonneke en Marianne uitleg gegeven over welke koers 
de school de komende jaren in wil gaan met de methode Slim Plan / Coöperatieve werkvormen 
(Samenwerkend Leren). Na een korte uitleg, konden we d.m.v. van een opdracht zelf ervaren hoe 
het in de klas gaat als de leraar de methode toepast. Je merkt dat je uit je ‘comfort zone’ wordt 
gehaald. Je leert om samen te werken, iedereen is belangrijk en mag gehoord worden. Er is niet 
alleen interactie met de leraar, maar vooral met elkaar. Het zorgt voor afwisseling en je leert 
nieuwe dingen. 
  
Ik denk dat dit een hele goede methode kan zijn. Kinderen vullen elkaar aan en komen door 
samenwerking en een open communicatie tot een beter resultaat.  
  
Ik ben zeer benieuwd wat de toekomst zal brengen en hoe mijn 2 kinderen zich met deze methode 
zullen ontwikkelen.  
De workshop heeft mij een beter inzicht gegeven, welke methodes Schepelweyen hanteert. Het was 
een leerzame avond! 
 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINT MAARTEN 

Op zaterdag 12 november a.s. vieren we om 19.00 uur in de Martinuskerk 

het feest van St. Maarten. 

Na de viering is er een lampionnenoptocht, ditmaal voor de eerste keer, via 

de Groenstraat en een stukje Venbergseweg naar de nieuwe brink in de wijk 

Lage Heide.  

Deze tocht, met het Gilde voorop, is in samenwerking met de Buurtvereniging 

Oud Dommelen georganiseerd.   

Daar zal het Martinusvuur ontstoken worden en zullen de kinderen 

getrakteerd worden op warme chocolademelk.  

 

 

 

AFWEZIGEN 

Maandag 14 november  Juf Irene 8A  Juf Susan 

Woensdag 16 november  Juf Jeanne 4A  Juf Claire 

     Juf Ellen 1/2A  Meester Jos 

     Juf Riet 3A  Juf Annemarie 

Donderdag 17 november  Juf Riet 3A  Juf Annemarie 

Vrijdag 18 november   Juf Riet 3A  Juf Annemarie 

Woensdag 23 november  Juf Ellen 1/2A  Juf Brigitte 

     Juf Riet 3A  Juf Annecorien 

Donderdag 24 november  Juf Riet 3A  Juf Annemarie 

Vrijdag 25 november   Juf Riet 3A  Juf Annemarie 

 

 

VERJAARDAGEN 

10 Sven Hertroijs 1/2B 

11 Charlotte Bekelaar 1/2A 

16 Djim Laurijsen 3A 

17 Mike Bootsman 8A 

17 Giel Kwinten 4A 

17 Demi Roijter 1/2B 

21 Brett Dubach 7A 

24 Isa van Gerven 6A 

24 Ricardo Pruymboom 1/2C 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 24 november 2016 op de website. 

 


