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Nr.16  

BESTE OUDERS, 

Morgen sluiten we weer een periode af en kunnen we gaan genieten van twee weken meivakantie. 
Het was een periode waarin veel is gebeurd. Alleen de afgelopen weken werd al duidelijk dat 
 “ onderwijs elke dag anders is”. Schoolvoetbaltoernooi, verkeersexamen, walk2school 3 daagse, 
paasactiviteiten, judolessen met afsluitende clinic, jazzproject, “toeten en blazen” project,  en nog veel 
meer. Voor informatie en foto’s van deze activiteiten verwijs ik u naar onze website. ‘ 
Morgen sluiten we af met een gezamenlijke dans en optredens . 
Na de meivakantie gaan we de laatste periode van het schooljaar in. Ook dan staan er  
een heleboel activiteiten op het programma. Hierover meer na de meivakantie. 
 
Eindcito groep 8  
Afgelopen week hebben onze leerlingen van groep 8 de Cito eindtoets gemaakt. Op dinsdag, woensdag 
en donderdagochtend hebben ze de hele ochtend gewerkt aan toets-opgaven in de vakgebieden taal 
( spelling, begrijpend lezen), rekenen en wereldoriëntatie. Al eerder hebben de kinderen hun adviezen voor 
het vervolgonderwijs ontvangen. Het resultaat van de eindtoets kan een reden zijn om het advies te 
heroverwegen. Dat kan overigens alleen als het advies hoger wordt bijgesteld.  
Na de meivakantie verwachten we de uitslagen. 
 
Koningsdag vrijdag 21 april 
Morgen gaan we er samen nog een gezellige afsluitende dag van maken. Om 10 uur dansen we met de 
hele school op het lied wat hoort bij Koningsdag. (de Okido) Daarna zijn er optredens op onze twee nieuwe 
podiums. Ook ons dramalokaal krijgt morgen “officieel “ een nieuwe naam.  
We zouden het leuk vinden als de kinderen morgen in het oranje naar school komen.  
 
Voor nu wensen we jullie een hele fijne vakantie en hopen we op maandag 8 mei weer fris te kunnen 
starten met de laatste periode van het schooljaar.    
 

 

         

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

24 April t/m 5 Mei  Meivakantie 

Dinsdag 16 Mei  Schoolfotografie 

Woensdag 17 Mei  Sportdag groep 3 en 4 

Donderdag 18 Mei  Sportdag groep 5 en 6 

Vrijdag  19 Mei  Sportdag groep 7 en 8 

 

ONDERBOUWDAG voor de GROEPEN 1 T/M 3 

Het is bijna zover en dan gaan de groepen 1-2-3 op woensdag 21 juni naar            
DE KLIMBIM in WAALRE. 
 
De Klimbim is een grote buitenspeeltuin in de bossen van Waalre. 
Alle groepen worden vervoerd met auto’s; daarvoor hebben we veel hulp nodig. 
Wilt u zich opgeven om te rijden, schrijf dan in op de intekenlijst bij de ingang van de klas van uw 
kind(eren) vanaf maandag 8 mei. 
 
Als u meerijdt, kunt u de gehele ochtend blijven!!! 
 
Maar……….u hoeft niet te blijven. 
Laat ons even weten wat u doet, in verband met de entreegelden. 
Van u, als begeleidende ouder, verwachten we dat u meehelpt om toezicht te houden in de speeltuin, 
zodat alles veilig en vlotjes verloopt. 
Verder mag er tijdens de gehele onderbouwdag NIET gerookt worden! 
 
De kinderen (en de begeleiders) gaan ’s morgens gewoon eerst naar hun eigen klas. 
Van daaruit verdeelt de juf de kinderen in groepjes en vertrekken ze met een groepje per auto naar 
Waalre; rond 12.15 uur zijn ze weer terug op school. 
De kinderen hoeven geen pauze-hapje mee naar school te nemen, wij zorgen voor  versnaperingen en 
drinken. 
Mag uw kind speciale dingen niet hebben, geef dit door aan de organisatie en de leerkracht. 
 
Voor alle kinderen geldt: trek gemakkelijke speelkleren aan, die tegen een stootje kunnen! 
Voor vragen kunt u terecht bij de onderstaande personen. 
Bent u al nieuwsgierig, kijk dan alvast eens op: www.klimbim.nl 
 
Namens de organisatie, 
Juffen van groep1-2-3 en Karin Scholten (ouderraad) 
                                           
 

 

http://www.klimbim.nl/


 

  

AFWEZIGEN 

Donderdag 20 april  Juf Marjolein  7A   Juf Ingrid 

     Juf Annemarie 3A   Juf Carlijn 

 

Vrijdag  21 april  Juf Petry  7B   Meester Peter 

     Juf Annemarie 3A   Juf Lonneke 

Maandag         8 mei                         Meester Ton               8A             Juf Ingrid 

Dinsdag  9 mei   Juf Marjolein  7A   Juf Claire 

     Juf Ellen ochtend    1/2A   Juf Lonneke 

Woensdag   10 mei   Juf Lenny  8B   Juf Kristel 

     Juf Petry  7B   Juf Antoinette 

Vrijdag  12 mei   Juf Petry  7B   Meester Peter 

GOED GEDAAN!! 

Van 08 t/m 19 mei werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "Eerlijk waar?”.  
Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd.  
Een smoesje vertellen is soms makkelijker, en een keer opscheppen kan heel leuk zijn.                   
Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of angst voor boosheid en straf.  
Of ze willen iets liever niet vertellen omdat ze bang zijn iemand te kwetsen of het gewoon voor zichzelf 
te willen houden. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

 iedereen vertelt weleens een smoesje. 

 dat je eerlijk moet zijn: wat is eerlijk? wat is jokken? wat is: elkaar vertrouwen! 

 onderbouw: sorry leren zeggen en weer aardig zijn voor elkaar! 

 bovenbouw: op internet overdrijven mensen gemakkelijker of ze liegen zelfs! 
 
Tips voor thuis:  

 toon begrip en geef uitleg wanneer u ontdekt dat uw kind niet de waarheid heeft  
verteld. 

 wees zelf eerlijk in het toegeven van uw fouten. 
                 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INSTROMERS 

 

Fayèn Scholten 8 mei  1/2C 

 

Heel veel plezier op 

Basisschool Schepelweyen!! 



                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

 
Verjaardagen april  
  

    Groep 

23 Elaine Verdonk (2005) 8B 

24 Sonny Bogaars (2008) 4C 

24 Zoey Bogers (2012) 1/2B 

25 Levi Smolenaars (2008) 6A 

25 Nina van Zantvoort (2012) 1/2C 

26 Izzy Laurijsen (2010) 3A 

28 Nienke Schaap (2010) 3A 

29 Iris Teeuwen (2006) 7B 

 
Verjaardagen mei   

    Groep 

1 Sarah Matters (2006) 7B 

2 Alicia van den Berg (2005) 8B 

4 Demiën van Laarhoven (2005) 8B 

4 Boas Uithol (2010) 3A 

5 Rens van Ham (2007) 6B 

5 Esmee de Kort (2005) 8B 

7 Indy Kelders (2010) 3B / 4B 

7 Jelte Priem (2007) 6A 

10 Siem Kouwenberg (2010) 3B / 4B 

 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 11 mei 2017 op de website. 

 

 

Centrum voor Muziek en Dans 
Kom kennis maken!               
 
Lijkt het je leuk om zelf een instrument te bespelen? 
Dan geeft het CMD nu een mooie gelegenheid om het 
eens uit te proberen.  
Tot de zomervakantie bieden we jeugd tot 21 jaar 
keuze uit verschillende pakketten, variërend van 1 
proefles tot een pakket van 8 weken. Op deze manier 
wordt het wel heel aantrekkelijk om een instrument uit 
proberen en te ontdekken hoe leuk het kan zijn om zelf 
muziek te maken. Ieder kind kan zich hiervoor 
eenmalig inschrijven.  
 
Meer informatie? Neem dan contact op met de 
administratie van het CMD (040) 208 35 91 of kijk 
eens op centrumvoormuziekendans.nl. Daar vind je 
naast de prijzen van de verschillende pakketten nog 
veel meer informatie over cursussen en activiteiten die 
we aanbieden. 
 


