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BESTE OUDER 

De carnavalsvakantie zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen op zijn of haar eigen manier hier een 

fijne week van gemaakt.  

Voor de leerkrachten is het meteen een drukke week. Deze week staan de oudergesprekken op de 

agenda. Een mooie gelegenheid om met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind te praten.  

Na de oudergesprekken volgen er voor alle groepen groepsbesprekingen. Bij zo’n 

groepsbespreking gaan de groepsleerkrachten in gesprek met onze KO’er. (Manon). Samen 

bekijken ze de resultaten van de groep, de persoonlijke groei van de leerlingen, de sociaal 

emotionele ontwikkeling van het kind, de werkhouding, motivatie en nog meer relevante zaken die 

bij de begeleiding van uw kind horen. Naar aanleiding van deze gesprekken worden plannen 

aangepast of opnieuw gemaakt. Op deze manier proberen we alle groepen op een professionele 

wijze te monitoren. 

 

Resultaten Cito scores 

De individuele resultaten van de CITO toetsen staan, als het goed is, in de ouderapp. Als u ze  

daar niet kunt vinden zijn ze als uitdraai met het rapport meegegeven.  

De schoolanalyse (de resultaten van de hele school) is inmiddels uitvoerig besproken met onze 

MR. Op een enkele toets na scoren we boven de inspectienorm. Hier kunnen we dus best wel 

tevreden mee zijn. De ingezette lijn willen we wel graag doortrekken, zodat ook bij de volgende 

toets periode de meeste kinderen weer de gewenste groei hebben doorgemaakt.  

Stemlokaal in onze school 

Op woensdag 15 maart zijn de landelijke verkiezingen. Ons drama lokaal is op deze dag ingericht 

als stemlokaal. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 21.00 uur heeft ook u de mogelijkheid om uw 

stem uit te brengen op de politieke partij van uw voorkeur. In groep 8 organiseert meester Nick een 

schaduw verkiezing. Leerlingen vormen zelf een “politieke partij” en leerlingen uit de andere groep 

8 en groep 7 mogen ook een echte stem uitbrengen. Meer hierover op de website.  

Binnenkomen door de juiste deur 

We hebben een school met een heleboel in- en uitgangen. Om het naar binnen gaan een beetje 

ordelijk te laten verlopen willen we u vragen om door de juiste ingang naar binnen te komen. Soms 

lijkt het onlogisch omdat het iets verder lopen is, maar we willen de verschillende groepen graag 

via dezelfde ingang naar binnen en buiten laten gaan. Dit geldt voor zowel onze leerlingen als de 

ouders die mee naar binnen komen. We hopen op uw medewerking. 

Team bs Schepelweyen 

 

 



 

 

 

FOTO’S CARNAVAL 

Op de fotopagina van onze school zijn foto’s te zien van onze carnavalsviering. Deze zijn via de 

volgende link te bekijken:  

- Optocht door de wijk 

- Carnaval in school  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

22 maart  open school van 12.15 tot 12.45 uur 
 

GOED GEDAAN!! 

OUDERBRIEF Goed Gedaan!!   Les 11 

 Tot en met 24 maart werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "Kiezen”.  

Het is goed als kinderen leren om zélf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te 

dragen. Als kinderen groter worden, moeten zij immers steeds nieuwe keuzes maken. Kinderen, 

die zelf hebben leren nadenken over gevolgen van hun keuzes, kiezen dan beter! 

 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

 

Als je zelf mag kiezen, moet je goed kijken en nadenken: 

 

 wat kan ik allemaal kiezen? 

 wat gebeurt er dan en wat zijn evt. de gevolgen? 

 wil ik dat wel? 

 

Doe of kies dan wat jou het fijnste of beste lijkt! 

 

Tips voor thuis:  

 

 Vertel uw kind steeds waarom u bepaalde keuzes maakt. Door een waarom te geven, leert 

uw kind waar je op moet letten als je kiest, en wat de gevolgen van een bepaalde keuze 

kunnen zijn. 

 Geef uw kind de ruimte om zelf keuzes te maken. Hou die keuzes voor een kleuter wel klein 

en overzichtelijk; laat ze kiezen uit 2 mogelijkheden die u bepaalt: wil je een appel of een 

banaan? Behoed oudere kinderen juist voor gevaarlijke misstappen, maar weet dat een 

kind ook om moet leren gaan met tegenvallers!  

 
 

 

https://myalbum.com/album/HrHCUwy6ZRwM
https://myalbum.com/album/172Q9TOk00J7
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisr7L_ir3SAhWF1RoKHdZ1DlMQjRwIBw&url=http://www.autismeplein.nl/zelfmanagement-is-keuzes-maken/&psig=AFQjCNEQvfbzzaavMkYHzxTWWIa5VQL1BA&ust=1488725005342581


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTROMERS 

Benthe Philipsen 6 maart 

Luuk Bons  16 maart  

Guus Notermans 16 maart  

Sven van Son  21 maart 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 9 maart  Petry   7B  Meester Geert 

Vrijdag 10 maart  Petry   7B  Meester Geert 

Woensdag 15 maart  Juf Ellen   1/2A  Juf Brigitte 

Donderdag 16 maart  Juf Marjolein  7A  Juf Carlijn 

    Juf Petry  7B  Meester Geert 

Maandag 20 maart  Meester Jos  6A  Juf Anja 

Woensdag 22 maart  Juf Ellen  1/2A  Meester Jos 

 

VERJAARDAGEN 

9 Naomi van der Heijden (2005) 8A 

11 Mirthe van Drogen (2008) 5B 

12 Sem Reniers (2007) 6A 

13 Lars de Kimpe (2006) 7B 

15 Teun Brink (2005) 8A 

15 Mees Heijmans (2009) 3B / 4B 

15 Madelief Rosendaal (2006) 7A 

17 Madelief van Kuijk (2009) 3B / 4B 

17 Kiran Luijbregts (2009) 4A 

18 Devon Baten (2005) 8A 

18 Lisa Marten (2009) 4A 

19 Kiyana ten Cate (2009) 4C 

19 James Wang (2006) 7A 

21 Lucas van Beveren (2005) 8A 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 23 maart 2017 op de website. 

 


