
 

 

  

 

 

 
 

23-02-2017 

Nr.12  

BESTE OUDERS, 

 

Nog een dag en dan barst het carnavalsfeest los in het zuiden van ons land. Wij doen daar morgen 

natuurlijk ook aan mee. De carnavalswerkgroep heeft weer een leuk programma in elkaar gezet.  

We gaan o.a. in één lange polonaise door de hele school, er kan en mag worden gedanst en gehost, er 

zijn optredens van alle groepen en we sluiten af met een optocht door de wijk. U bent natuurlijk van harte 

welkom om de optocht te komen bekijken. De start is om 11.30 uur. Foto’s van de activiteiten kunt u na 

afloop vinden op de fotopagina van de school.  

Na de optocht sluiten we af in de eigen groep en daarna kan iedereen gaan genieten van een week 

vakantie. 

Midden toetsen 

Voor de leerkrachten was het een drukke periode. De M-toetsen zijn in de groepen 1 t/m 7 afgenomen, 

ingevoerd en bij een aantal vakgebieden geanalyseerd.  

De resultaten van deze toetsen staan ook in de grafiekjes in het rapport vermeld. Naast het rapport staan 

de resultaten ook op het beveiligde kind gedeelte van onze website. 

In de week na de carnavalsvakantie zijn de oudergesprekken. Dat zijn weer goede momenten om met de 

leerkracht in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind.  

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Na de carnavalsvakantie gaan we ons op school ook al een beetje richten op het aankomende schooljaar. 

Ons bestuur geeft in april aan hoeveel FTE’s we het aankomend schooljaar in mogen zetten om de 

groepen te “bemannen”. Daarvoor moeten we begin april de leerlingaantallen doorgeven. 

 Voor ons is het dus van belang dat we op tijd weten hoeveel leerlingen we volgend jaar kunnen 

verwachten. Aan de ene kant willen we dit weten zodat we daar later met de nieuwe indeling van de 

groepen rekening mee kunnen houden. Aan de andere kant is het voor ons van belang omdat het ook 

leerkrachtformatie kan schelen. Oftewel, meer “handen” voor de groep. 

Dus… Heeft u zelf een zoon of dochter die u nog moet inschrijven? Of heeft u kennissen, vrienden, familie 

waarvan u weet dat hun kind volgend jaar 4 wordt? 

Geef aan dat ze tijdig moeten aanmelden. Alvast hartelijk dank voor de hulp!! 

Schooljudo 

Dinsdag na de carnavalsvakantie starten de groepen 3 en 4 weer met het project Schooljudo. Zes weken 

lang krijgen deze kinderen les van een echte judoleraar. Doel hiervan is om naast het werken aan de 

motoriek, de kinderen kennis te laten maken met de kernwaarden: respect, samenwerken, beheersing, 

weerbaarheid, vertrouwen en discipline. Belangrijke opvoedkundige waarden van het judo die in het 

dagelijkse leven uiteraard ook heel waardevol zijn. 

Wij ondersteunen als school deze kernwaarden volledig en zijn dan ook erg verheugd dat we hier dit 

schooljaar weer aan deel kunnen nemen. Na de vakantie volgt er voor de betreffende groepen meer 

informatie. 

Namens het hele team van bs Schepelweyen wensen we u een hele fijn vakantie!! 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

Vrijdag 24 febr.            carnavalsviering 

27 febr. t/m 03 Maart   carnavalsvakantie 

Dinsdag 7 maart          10 minuten gesprekken 

Donderdag 9 maart     10 minuten gesprekken 

 
 

 

 
 

VAKANTIEROOSTER 2017-2018  

(LET OP VOLGEND SCHOOLJAAR) 

Eerste schooldag maandag 28 augustus 2017 

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2017 

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Carnavalsvakantie 12 t/m 16 februari 2018 

2e Paasdag  2 april 2018 

Koningsdag 27 april 2018 

Meivakantie 30 april t/m 11 mei 2018 

2e Pinksterdag 21 mei 2018 

Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018 

Studiedagen zijn nog niet bekend. 

 

CARNAVAL! 

Beste ouders, 

Vrijdag is het weer zover………..Carnaval!  

Het programma voor vrijdag 24 februari ziet er globaal als volgt uit: 

8.20 uur:  inloop in de eigen klas 

8.45 uur:  polonaise door en rond de school 

9.00 uur: terug in eigen klas 

9.30/9.45uur:  optredens van elke groep in de aula 

11.30 uur: kleine optocht door de wijk 

12.00 uur: terug in de klas. 

 

De hofkapel loopt mee in de optocht en zorgt zo voor de muziek. ♫ 

Wij waarderen  het elk jaar weer, dat er om 12.00 uur ouders zijn, die de leerkrachten meehelpen met het 

opruimen/vegen van aula en gangen. Vele handen maken licht werk!   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

De kist met gevonden voorwerpen begint weer aardig 

gevuld te raken! 

Kom kijken of er iets van uw kind bij ligt! 

De spullen die niet opgehaald worden, worden na verloop 

van tijd weggedaan. 

 

  
AFWEZIGEN 

Dinsdag 7 maart             Juf Brigitte  1/2B   Juf Lisa 

Woensdag 8 maart             Juf Ellen   1/2A   Meester Jos 

      

      

SPORTBRIEF GEMEENTE VALKENSWAARD 

 

 

 

 

Vanuit de gemeente Valkenswaard worden er weer allerlei leuke, sportieve activiteiten georganiseerd. 

In de nieuwste nieuwsbrief staan o.a. de volgende sportieve activiteiten beschreven.  

 Kids Academie voor Sport en Cultuur 
 Were Di Junior Academie voor Sport en Cultuur 
 Schoolvoetbaltoernooi 2017 
 BFF-toernooi 
 Wildwater Experience 
 Jeugdhandbaltoernooi 
 Koningsspelen 2017 
 Walk2School in de Valkenswaardse Wandelweek 

Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen: 
                                     

 LINK: NIEUWSBRIEF SPORTIEF VALKENSWAARD 

 

      

      

https://www.luminpdf.com/viewer/PkH4DmA5hZYKQAqMX/share?sk=837d8fdb-3f3c-4b20-a46c-73de5ad524d7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

Verjaardagen februari 

    Groep 

23 Bridget Schuur (2011) 1/2A 

27 Luuk Cox (2005) 8B 

27 Thomas Hubers (2009) 4C 

27 Zoë Krieger (2008) 5A 

27 Willem Spierenburg (2010) 3B / 4B 

28 Shivan Pahlad (2008) 5A 

 
Verjaardagen maart   

    Groep 

2 Liam Fransen (2012) 1/2A 

3 Vanessa de Natris (2010) 3A 

5 Jens Hoppenbrouwers (2006) 7A 

7 Puck van Gerven (2008) 5B 

7 Gwen Schijvens (2009) 4C 

8 Brian Soekhradj (2007) 6B 

 
 

 

 

 

 

VOOR IEDEREEN EEN HELE FIJNE 

VERJAARDAG TOEGEWENST!! 

 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 9 maart 2017 op de website. 

 

 


