
 

BESTE OUDER 

Na een nogal frisse meivakantie kunnen we ons gaan opmaken voor de laatste periode van het 

schooljaar. Een periode waarin we naast het werken in de groep ook tijd maken voor andere 

belangrijke zaken. (uitstapjes, sportdagen, schoolkamp enz.) 

Deze week is ons cultuurproject gestart. Het onderwerp dit jaar is: Mediakunst. Hierover meer 

verderop in deze Schepelweyzer.  

De opbrengsten van dit project willen we graag aan u laten zien bij de open school op woensdag 7 

juni a.s.  

Groepsverdeling / formatie 

 

Graag houden we u via de Schepelweyzer op de hoogte van de gang van zaken omtrent formatie en 

groepsverdeling. Zoals al eerder vermeld gaan we aankomend schooljaar terug van 15 naar 14 

groepen. Dit heeft te maken met een daling van ons leerlingaantal, (dit is overigens een landelijke 

trend) en heeft uiteraard ook consequenties voor de groepsverdeling en onze formatie.  

Even een korte toelichting hoe dit proces er in de praktijk uitziet: 

In april krijgen we van ons bestuur de formatiecijfers. (de hoeveelheid aan uren die we in kunnen 

zetten voor de begeleiding van onze leerlingen). Deze cijfers bepalen het aantal groepen dat we 

kunnen formeren.   

Het aantal leerlingen per leerjaar wordt bekeken en samen met het team kijken we naar een goede 

groepsverdeling. Hierbij handelen we altijd in het belang van de school. Deze groepsverdeling wordt 

besproken in de MR. 

Nadat de groepsverdeling is bepaald, gaan we kijken op welke manier we de groepen het beste 

kunnen gaan “bemannen”. Er wordt goed gekeken, naar wat voor onze leerlingen de beste invulling 

is. Hierin worden zorgvuldige afwegingen gemaakt. 

Het complete “plaatje” wordt later in onze MR gepresenteerd. Daarna delen we de informatie met alle 

ouders. Via de Schepelweyzer houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen!  

 

Jubileum 

 

Dit schooljaar bestaat onze school 40 jaar. Dit willen we uiteraard niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Op donderdag 21 september willen we dat 

met de hele school vieren. Hoe deze dag er uit komt te zien blijft nog even 

een verassing. Wel weten we dat we een heleboel ouderhulp nodig 

hebben, deze dag. Noteer het alvast in uw agenda!  

Namens het team,  

Hein Lepelaars 
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CULTUURPROJECT: MEDIAKUNST 

 
Ook dit jaar hebben we een interessant thema wat betreft kunst. 

Vorig jaar hadden we het thema poppentheater, nu dus media. 

Het thema komt in alle groepen aan bod in de periode 8 mei t/m 7 juni. 

 

 groepen 1 en 2: de kleuters gaan leren programmeren met Botje 

Bij.     

 groepen 3 en 4: zij hebben op 8 mei een workshop gehad, 

            waarbij ze aan de hand van een prentenboek en attributen een filmpje   hebben gemaakt met  

            een echt green screen. 

 

 groepen 5 en 6: miniatuurfotografie. 

 

 groep 6 krijgt op 19 mei een workshop en groep 5 op 1 juni. De kinderen gaan dan in 

tweetallen foto´s  maken.     

 

 groepen 7 en 8: zij hebben een leskist “van onderen,” waarbij de kinderen foto´s maken van 

objecten, die vanuit verschillende posities genomen zijn. 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Dinsdag 16 mei  Schoolfotografie 

Woensdag 17 mei  Sportdag groepen 3-4 

Donderdag 18 mei  Sportdag groepen 5-6 continurooster tot 14.15 uur 

Vrijdag 19 mei   Sportdag groepen 7-8 continurooster tot 14.15 uur 

 

INSTROMERS 

Fayèn Scholten  8 mei  1C 

Floris Cox  15 mei  1C  

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEP 7 WINNAAR JAZZPROJECT 

Vol trots en met een mooie beker kwam groep 7 

gisteren terug van hun bezoek aan de Hofnar. De 

afgelopen periode hebben ze aan het JAZZ project 

gewerkt. Veel gezongen, muziek gemaakt en 

beluisterd en uiteindelijk de eerste plaats bij de 

afsluiting in de Hofnar. 

 

 

 

 

 

OPROEP GMR 

 
Betreft: oproep voor leden oudergeleding GMR 
 
 
Geachte ouders, 
 
SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin besluiten over boven-
schoolse zaken worden genomen. In de GMR hebben vijf personeelsleden en vijf ouders zitting. 
Per september 2017 heeft de GMR twee vacatures voor de oudergeleding van de GMR.  
 
Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het op te stellen koersplan 2019-2022? 
Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht? Wil je meebeslissen over de 
organisatie van SKOzoK? 
Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 
 
Aanmelden kan door een mail te sturen aan het secretariaat van de GMR:  
Marja Mesman (mmesman@skozok.nl).  
 
Meer informatie 
Wil je eerst een GMR vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? 
Op maandag 19 juni a.s. ben je vanaf 20.00 u als toehoorder van harte welkom op de GMR vergadering, 
aan het Pastoor Janssenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR 
leden (zie bijlage). 
Wil je liever een persoonlijk gesprek dan kan dat op verzoek worden ingepland. Neem hiervoor ook 
contact op met Marja Mesman. 
 
Indien er meer dan twee kandidaten zijn, zal er, volgens het reglement, een stemming georganiseerd 
worden. 
Informatie over de GMR is ook te vinden op: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies & 
Medezeggenschap.  
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september met twee nieuwe GMR leden kunnen 
starten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Dian Botteram 
Voorzitter GMR 
 
Ineke Mensink, 
Vicevoorzitter GMR 
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COMMUNIEWERKGROEP 

Communie in Dommelen dreigt te verdwijnen! 

Behalve als u, als ouder/verzorger, zich hiervoor zou willen 

inzetten door deel te nemen aan de Communiewerkgroep in Dommelen. Al jaren wordt met veel 

plezier de Eerste Heilige Communie in Dommelen voorbereid door pastores en ouders die deel 

uitmaken van de Communiewerkgroep. Maar dat kan alleen zo blijven bestaan als meerdere 

vrijwilligers zich hiervoor willen inzetten. Omdat er een aantal leden gestopt zijn met de werkgroep, 

aangezien hun eigen kinderen hun communie al hebben gedaan, zijn wij zeer dringend op zoek naar 

versterking!!! We denken hierbij vooral aan ouders die nog jongere kinderen hebben die nog niet hun 

communie gedaan hebben, zodat ze ook kunnen meehelpen in een jaar dat hun eigen kind zijn/ haar 

communie niet doet. Maar ook anderen zijn welkom! We streven ernaar van elke school in Dommelen 

een vertegenwoordiging te krijgen. Volgende jaar zal de werkgroep nog maar bestaan uit 1 persoon 

en dat is echt te weinig om door te gaan met het organiseren van allerlei voorbereidende momenten. 

Momenteel is er geen vertegenwoordiging meer vanuit Schepelweijen, Martinusschool en de 

Belhamel.  

Wat verwachten we van u? Het gaat om het voorbereiden en deelnemen aan de 7 

kinderdoemiddagen die op woensdagen gehouden worden en deelname aan de gezinsvieringen. Het 

draaiboek ligt grotendeels klaar, dus we zoeken vooral naar uitvoerende personen. Het zijn gezellige 

vergaderingen en kindermiddagen en het is een leuke manier om met de kinderen bezig te zijn. 

Dus, vindt u het belangrijk dat de Communie in Dommelen gevierd kan blijven worden en wilt u daar 

uw steentje aan bijdragen? Neem dan voor 1 juli a.s. contact op met Heddy Sengers 040-2011674/ 

06-40382475 of mail naar cwgdommelen@outlook.com       

        

AFWEZIGEN 

Vrijdag 12 mei   Juf Petry   7B  Meester Peter   

Maandag 15 mei  Meester Ton   8A  Juf Ingrid 

Dinsdag 16 mei  Juf Irene/Marjolein  7A  Juf Kristel 

Woensdag 17 mei  Juf Lenny   8B  Juf Kristel 

    Meester Ton   8A  Meester Nick 

Donderdagmiddag 18 mei Juf Ellen   1/2A  Juf Ingrid 

Donderdag 18 mei  Meester Ton   8A  Meester Nick 

Vrijdag 19 mei   Juf Petry   7B  Meester Peter 

Woensdag 24 mei  Meester Ton   8A     
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VERJAARDAGEN 

11 Nicky Willems (2012) 1/2B 

13 Max Gelinck (2008) 5B 

13 Tess Laurijsen (2007) 6A 

14 Benthe Cuijpers (2005) 8B 

14 Maaike Iding (2010) 3A 

14 Jesse Jansen Grossbek (2009) 4C 

15 Hannah Uithol (2006) 7B 

15 Miryam Uithol (2006) 7A 

18 Joy Baten (2006) 7A 

20 Quinn Bogers (2010) 3B / 4B 

21 Sophia Pruymboom (2009) 4A 

22 Djamiro Philipsen (2007) 6B 

23 Amy Baten (2011) 1/2B 

24 Marit Kaizer (2010) 3A 

 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 24 mei 2017 op de website. 

 

 


