
 

BESTE OUDER, 

Heeft u onze mooi versierde school al gezien? Op maandag 14 november is de school weer helemaal 

in Sinterklaasstijl gebracht door een aantal behulpzame ouders. Op het podium in de grote hal staat 

zelfs een heuse bakkerij.  Het ziet er allemaal weer prachtig uit. Dank voor de hulp!  

Op maandag 5 december bezoekt de Sint onze school. De werkgroep is ook weer druk bezig om de 

activiteiten rondom Sinterklaas goed te organiseren. Vanuit een aantal ouders is de vraag gekomen 

om op dinsdag 6 december later te mogen starten. We zitten op dit moment aan ons maximum in te 

zetten uren, dus is het helaas niet mogelijk. Voor volgend schooljaar nemen we dit zeker mee in de 

planning van de studiedagen. 

 

Inzamelen kleding  

De container die op het schoolplein voor de ingang bij de groepen 5 stond, hebben we weggehaald. 

Deze werd gebruikt voor de opslag van ingezamelde kleding. We hebben de container weggehaald 

omdat deze helemaal verweerd was en ook een deel van het zicht op de ingang onttrok. Nu we de 

container hebben weggehaald is het dus ook niet meer mogelijk om kleding in te leveren. We gaan 

kijken of we hiervoor op school een andere mogelijkheid kunnen vinden. Voorlopig moet u dus een 

andere plek zoeken voor het inleveren van gebruikte kleding.  

 

Schilderen van de school 

Binnenkort wordt een groot gedeelte van de binnenkant van de school geschilderd. Als eerste zijn de 

gangen bij de hoofdingang en de grote hal aan de beurt.  Er worden volgende week enkele 

proefwanden in de school geschilderd. Wanneer de werkzaamheden officieel gaan starten is nog niet 

helemaal duidelijk. Wat we wel kunnen zeggen is dat, wanneer ze gaan beginnen, het ongetwijfeld 

(lichte) overlast oplevert. We proberen dat echter wel tot een minimum te beperken. Later meer 

hierover. 

Terugkoppeling workshopavond leerlingzorg 
In de vorige Schepelweyzer hebben we een terugkoppeling gegeven van de workshopavond van 
donderdag 21-10. Wat we toen niet vermeld hebben, maar wat we intern wel besproken hebben is de 
input van ouders bij de workshop van onze KO’er, Manon Geurds. Op de vraag aan de aanwezige 
ouders wat ze graag wilden behouden maar ook waar behoeften liggen op onze school, kregen we de 
volgende bevindingen: 
 
Behouden 
-open sfeer, welkom gevoel  
-kennismakingsgesprekken waaruit de goede overdracht blijkt  
-korte lijntjes, signalen delen  
-Schepelweyzer is completer  
-App met info van de klas  
-workshopavond / Info avond  
-beleid tegen pesten warm houden 
 
Behoeften 
-ouders meenemen in Leren Leren, zicht krijgen op hoe kinderen leren  
-kijken in de klas, open week, school in bedrijf  
-open inloop  
-regelmatige terugkoppeling via de app  
-ouders met een specialisme/beroep betrekken bij een project  
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We hebben de bevindingen van ouders met elkaar besproken en nemen zowel de bevindingen die 

behouden moeten worden als de behoeften mee in onze overlegmomenten.  

Foto’s “Een dagje Schepelweyen” 

In oktober is er een fotograaf geweest op school die een heleboel momenten op een prachtige manier 

op beeld heeft weten vast te leggen. Helaas heeft de fotograaf niet alle groepen bezocht, dus het kan 

zijn dat uw zoon of dochter er niet op staat. Een aantal foto’s worden weer gebruikt voor de 

fotodoeken die in de school hangen. Heeft u ze nog niet gezien? Neem gerust eens een kijkje op de 

fotopagina van onze school. Veel kijkplezier!! Fotopagina Schepelweyen  

   

Namens het team van bs Schepelweyen,  

 

Hein Lepelaars 

 

Vervangers gezocht 

Bent u in het bezit van een onderwijsbevoegdheid?  
Wellicht kunt u dan iets betekenen voor de vervangerspool van basisschool Schepelweyen (en 
SKOzoK).  
 
Het invullen van vervanging in geval van afwezigheid van leerkrachten is door de Wet Werk en 
Zekerheid (WWZ) een stuk complexer geworden. Het is niet meer vanzelfsprekend dat vervanging 
beschikbaar is. SKOzoK heeft een vervangingsplan waar de afspraken over vervanging instaan. Eén 
van de laatste mogelijkheden bij vervanging is het inzetten van een externe met 
onderwijsbevoegdheid. Zij mogen in het kader van de WWZ, maximaal zes keer invallen voordat alle 
schakels in de keten zijn gebruikt. Bent u of kent u iemand die hier interesse in heeft en die in het 
bezit is van een onderwijsbevoegdheid, maakt u dit dan kenbaar bij de directie 
infoschepelweyen@skozok.nl  zodat wij ook in lastige situaties vervanging kunnen bewerkstelligen. 
Bij interesse volgt er een gesprek, aanvraag van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en het invullen 
van een formulier.  
 
 

 

AGENDA 

Maandag  5 december                                     Sint-viering ( gewone schooltijden) 

Dinsdag 6 december                                        10 minuten gesprekken 

Woensdag 7 december                                     Versieravond Kerst  19.30 uur 

Donderdag 8 december                                    10 minuten  gesprekken 

https://myalbum.com/album/wWZVKicYo89D
mailto:infoschepelweyen@skozok.nl


Ouderbrief Goed Gedaan les 6:  

Van 21 november t/m 2 december werken we met Goed Gedaan aan het thema 

    “samen spelen en werken”. 

Om goed samen te kunnen spelen en werken, is het belangrijk dat kinderen leren 

overleggen/onderhandelen met leeftijdsgenootjes. 

Wat wil ik? Wat wil jij? En hoe pakken we het aan als we allebei iets anders willen? 

In de klas komt aan de orde: 

*wat moet je doen als je samen wilt spelen: 

 -vertel allebei duidelijk wat je wilt 

 -bedenk samen hoe het voor allebei leuk is 

 -geef de ander (een beetje) zijn/haar zin én zorg dat je zelf ook (een beetje) je zin krijgt 

Tips voor thuis: 

*stimuleer uw kind om te zeggen wat hij /zij wel wil, in plaats van wat hij/zij niet wil.  

 Dat is veel duidelijker. 

*geef het goede voorbeeld: zeg niet: “ik heb geen zin om voor te lezen”, maar……. 

   “ik wil nu de krant lezen, als jij naar bed gaat, lees ik dat boekje voor”. 

*gebruik bij kinderen onderling vaak het “om-de-beurt-principe”: om de beurt kiezen welk spel  

   gespeeld wordt, om de beurt vertellen. 

*onderhandel niet over alles met uw kind. Wees duidelijk over het feit dat u de volwassene  

   bent en regels stelt         

                           

 

 

10-MINUTEN GESPREKKEN 

Voor alle groepen zijn er oudergesprekken gepland in de maand december en wel op dinsdag 6 en 

donderdag 8 december a.s.. De tijden hiervoor kunt u zelf inplannen via het inschrijfformulier in de 

grote hal op school. Maandag 28 en dinsdag 29 november kunnen ouders met meerdere kinderen op 

Schepelweyen, inschrijven. 

Ouders met één kind op Schepelweyen vullen het formulier in vanaf woensdag 30 november. 

 

 

 

 

 

 



AFWEZIGEN 

Dinsdag 29 november                      Juf Lenny        8B                  Meester Nick 

Woensdag 30 november                  Juf Ellen         1/2A                Meester Jos 

Maandag 1 december  meester Ton 8A  Juf Renée 

Woensdag 7 december  Juf Ellen 1/2A  Juf Helma 

     Juf Jeanne 4C  Juf Claire 

     Meester Ton 8A  Juf Ineke 

 

VERJAARDAGEN 

November 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.s. Heeft u al eens gehoord van de zogenaamde “mannequin challenge”?  

Ook onze beide groepen 8 hebben er een gemaakt. (Met dank aan meester Nick) Klik op 

onderstaande links om ze te bekijken: 

Mannequin challenge groep 8A 

Mannequin challenge groep 8B 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 8 december 2016 op de website. 

24 Isa van Gerven 6A 

24 Ricardo Pruymboom 1/2C 

27 Jasper Schiebaan 7B 

29 Thijmen Michels 4A 

30 Lani Habraken 5A 

                        

December       

    Groep 

2 Jaimie de Wit 1/2B 

3 Amy Kwinten 7A 

4 Sid van der Klein 5B 

6 
Dean van den 
Ouweland 

1/2A 

7 Tijn van Mierlo 7A 

8 Lars Kaas 7B 

8 Pim Kaas 7A 

8 Toby van Tuil 4A 

9 Pim Laurijsen 4C 

9 Milan Royackers 
6B 
 

https://www.schepelweyen.nl/de-groep-in/8a/groepnieuws-22-11-2016-134413472/
https://www.schepelweyen.nl/de-groep-in/8b/groepnieuws-21-11-2016-154202862/

