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BESTE OUDER 

Nog ruim twee weken en het is alweer meivakantie. In de periode voor en na de meivakantie gaan 

we ons ook al weer richten op het aankomende schooljaar. Deze week is voor ons (en alle andere 

Skozok scholen) een spannende week, omdat we de formatiecijfers van het bestuur krijgen. Deze 

cijfers bepalen grotendeels hoeveel groepen we volgend jaar kunnen formeren. Zoals het er op dit 

moment uitziet hebben we te maken met een daling van het aantal leerlingen ruim 4%. (De daling 

is minder groot dan bij de omliggende scholen). Omdat het leerlingaantal een belangrijke rol speelt 

in de bezettingscijfers, zullen we aankomend schooljaar minder groepen hebben. Hoeveel en hoe 

het precies uitziet is voor ons nu nog onbekend. De komende weken zal hier meer duidelijk over 

worden. We proberen u via de Schepelweyzer zo veel mogelijk “mee te nemen” in het 

formatieproces. Ook onze MR speelt hierbij een belangrijke rol. 

Eindcito groep 8 

In de week voor de meivakantie maken alle leerlingen van onze groep 8 de Eindtoets. Door de 

goede ervaringen van het vorige jaar, hebben we hiervoor dit schooljaar ook weer speciale 

aandacht. In kleine niveaugroepjes worden de leerlingen voorbereid op de eindtoets. Naast deze 

voorbereiding speelt focus en eigenaarschap ook een belangrijke rol. De kinderen hebben allemaal 

een leergesprek met de leerkracht waarin goed naar hun eigen rol wordt gekeken. Hopelijk hebben 

de investeringen hetzelfde effect als vorig jaar en kunnen beide groepen 8 afsluiten met een 

goede, passende score.  

 

Ouderhulp 

Tegenwoordig zie je op basisscholen steeds meer wat oudere, gepensioneerde mensen helpen. 

Ook wij zijn op zoek naar vrijwilligers die af en toe wat klusjes in en om de school kunnen 

uitvoeren. Denk hierbij aan het onderhouden van de borders, heggen enz. Het repareren van kapot 

materiaal of andere kleine klusjes. Kent u iemand die hier wellicht interesse in heeft en die samen 

met een paar anderen op een heel vrijblijvende manier af en toe kan en wil helpen? Laat het ons 

weten. We zouden het erg fijn vinden.  

Tevredenheidsonderzoek  

Vandaag en morgen zijn de laatste mogelijkheden om het tevredenheidsonderzoek in te vullen. Tot 

nu toe heeft zo’n 40 % van de ouders de vragenlijst ingevuld. Dank daarvoor!! Om de waarde van 

de uitslag van het onderzoek te verhogen, zouden we het fijn vinden als nog meer ouders het 

onderzoek zouden invullen. Hoe meer deelnemers, des te betrouwbaarder wordt de uitslag. 

 Het heeft ook al op de website gestaan, maar onze leerlingen hebben hierover nog een korte 

boodschap voor u. klik op de foto voor het filmpje:      

 

  

 

https://vimeo.com/210574860


 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Donderdag 6 april    Schriftelijk verkeersexamen groepen 7 

Vrijdag 14 april   Studiedag. Alle kinderen vrij 

Maandag 17 april   Tweede Paasdag 

Dinsdag 18 april   Praktijkexamen verkeer groepen 7 

Dinsdag 18 t/m dond. 20 april Eindcito groepen 8 

Maandag 24 t/m vrijdag 5 mei Meivakantie  

 

Nieuw podium 

Misschien heeft u het al gezien? In de grote hal staat een 

nieuw podium. De hal wordt op deze manier steeds mooier. 

Neem gerust eens een kijkje in onze grote hal. U heeft 

waarschijnlijk ook wel gezien dat de gezamenlijke ruimtes en 

gangen ook geschilderd zijn. Het oogt nu nog wat kaal, maar 

binnenkort komen de prikborden en andere 

wandversieringen weer terug.  

 

 

 

       

 

KONINGSDAG 

 
Donderdag 27 april,  

 

Dommelsche Kroonfeesten 

Komen jullie ook naar de Bergstraat en het Martinusplein?  

Er is van alles te beleven. Het begint om 11.00 uur. 

 

 Dit jaar een echte zweefmolen, diverse attracties en springkussens en je kunt een ponyritje 

maken. 

 12.00-16.00 uur demonstraties van o.a. Dede Danceballet, Band zonder Vent, de Johanna’s en 

een hondendemonstratie 

 14.00 uur oplaten gas gevulde ballonnen met naamkaartje  

 Verkoop je tweedehands speelgoed op het Martinusplein. 

   (geen verkoop van drinken/eten/snoep) 

 Doe mee met de spellen voor jong en oud met de verenigingen in de Bergstraat.  

 Haal een spellenkaart bij de centrale kraam op het plein 

    (€ 1,-) en doe mee voor een leuke verrassing. 

 

Ben je erbij? 

 

Stichting Evenementen Harmonie de Dommelecho 

Voor inlichtingen (bijv. kraamverhuur):  

Dommelschekroonfeesten@live.nl 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATIE WERKGROEP 

Help! Ouders gezocht voor de documentatie werkgroep! 

Omdat onze kinderen bijna deze school gaan verlaten, zijn wij als 

documentatiewerkgroep, ook wel boekenclub genoemd, op zoek naar 

opvolgers. Wij zorgen ervoor dat nieuwe leer- of leesboeken worden 

geplastificeerd. Ook moet de kast met leesboeken in de centrale hal 

opgeruimd worden.    

Dit is niet moeilijk, alleen maar gezellig! Vooral als je het met een paar 

ouders samen kunt doen! 

Wat krijg je ervoor terug: dankbare leraren en leerlingen en natuurlijk 

heerlijke koffie of thee. 

Heb je nog vragen hierover dan kun je die altijd aan ons of aan juffrouw 

Brigitte stellen. 

Aanmelden kan bij juffr. Brigitte via bgorrens@skozok.nl.   

 

Hopelijk tot snel!  

Marianne Heuvelmans, Gerda Oldenbeuving en Sabrina van den Berg 

 

INSTROMERS 

Roel Brands  25 maart 1/2B 

Jill van Hout  4 april  1/2C 

Jarvi Gijsbers  15 april 1/2A 

AFWEZIGEN 

Vrijdag 7 april   Juf Petry  Meester Geert 

Woensdag 12 april  Juf Ellen  Juf Brigitte 

    Juf Petry  Juf Kristel 

Donderdag 13 april               Meester Jos                Juf Carlijn 

Woensdag 19 april                Juf Ellen                     Meester Jos 

                                             Juf Petry                     Juf Kristel 

 

Donderdag 20 april  Juf Marjolein  Juf Ingrid 

    Juf Annemarie Juf Carlijn 

Vrijdag 21 april  Juf Annemarie Juf Lonneke 

    Juf Petry  Meester Geert 

 

 

mailto:bgorrens@skozok.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERJAARDAGEN 

6 Jessy Bertels (2011) 1/2A 

6 Demi Hertroijs (2010) 3A 

8 Annabelle Goussanthier (2010) 3A 

8 Anthony de Natris (2011) 1/2B 

9 Fabiënne Jansen (2010) 3B / 4B 

10 Isis van Mierlo (2009) 4C 

12 Ellen de Groot (2006) 7B 

15 Daisy de Bruin (2006) 7B 

16 Joni Krämer (2011) 1/2B 

16 Ilse van den Molengraaf (2008) 5A 

17 Luci van Berlo (2008) 5A 

17 Pim Gevers (2006) 7B 

17 Fenna Kelders (2012) 1/2A 

18 Benjamin Dubach (2010) 3A 

18 Quin Kapteijns (2005) 8A 

19 Freek Diepens (2012) 1/2A 

19 Sjoerd Peek (2007) 6A 

21 Mara de Brouwer (2012) 1/2C 

21 Isis Verberk (2007) 6B 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 21 april 2017 op de website. 

 


