
 

BESTE OUDER 

Groep 8 scoort boven het  landelijk gemiddelde bij de Eindcito! 

 

Vorige week hebben onze leerlingen van groep 8, de uitslagen van de Cito eindtoets gekregen. Een 

spannend moment voor onze leerlingen, maar ook voor de school. Gelukkig hebben we dit 

schooljaar ook weer ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord. Dat was namelijk 535,7. 

Ons gemiddelde was 536,8. Hier zijn we uiteraard erg blij mee!  

Studiedagen schooljaar 2017-2018 

De studiedagen voor het aankomend schooljaar zijn in de laatste MR vergadering besproken en goedgekeurd. 

Aankomend schooljaar hebben onze leerlingen op de volgende dagen een vrije (mid)dag: 

Maandag  18-9-2017 

Woensdag  6-12-2017 

Woensdag  24-1-2018 

Vrijdag                 30-3-2018  

Dinsdag              3-4—2018 

Donderdagmiddag 26-4-2018 

Vrijdag   22-6-2018 

 

Het hele vakantierooster en de studiedagen zijn te vinden op de volgende link: 

STUDIEDAGEN/ VAKANTIEROOSTER 2017-2018 

 

 

 

  

24-05-2017 

Nr.18  

HEIN GAAT TROUWEN!  

Woensdag 24 mei is een feestelijke dag voor onze directeur Hein. 
Hij gaat trouwen! 
Op kleine schaal maar super feestelijk, met prachtig weer! 
 
Wij wensen Hein en Hanneke een onvergetelijke dag! 

 

https://docs.google.com/document/d/12r5aqpvEgI5_tPa1pyUiducDdrORjAr1XyCCndHA7Ro/edit


 

 

 

 

 

 

 

 

   

AGENDA 

Maandag 29 mei  Groep 7 naar Bobbejaanland 

Vrijdag   2 juni  Studiedag 

Maandag   5 juni  2e pinksterdag 

Woensdag  7 juni  Open school 11.45u – 12.30u 

Maandag 12 juni  Nafotografie 
 

GOED GEDAAN!! 

Van 22 mei t/m 2 juni werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "VRIENDEN”.   

Vriendschappen zijn voor een kind belangrijk, maar kinderen maken sneller ruzie met hun vrienden 
dan volwassenen. Van ruzie maken leren kinderen veel (voor jezelf opkomen, emoties uiten), maar 
zij moeten ook leren hoe je ruzies kunt voorkomen of zelf weer goed oplost. 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

 vrienden willen ook weleens met andere vriendjes spelen of afspreken. 

 hoe kun je ruzie zélf oplossen in 3 stappen: rustig worden, goed luisteren en  
samen oplossen. 

 voor de bovenbouw: het verschil tussen echte vrienden en internetvrienden. 
 
Tips voor thuis:  

 geef elk kind iedere dag een kwartiertje aandacht  
die hij/zij niet met broertjes/zusjes hoeft te delen;  
dat vermindert de onderlinge concurrentie. 

 geef het goede voorbeeld. Schreeuw niet als u boos bent  
en sla zeker nooit. Laat uw kind zien hoe je conflicten  
beheerst op kunt lossen. 

 gebruik de klok/kalender om de tijd eerlijk te verdelen:  
om de beurt een half uur achter de computer/tablet of  
om de beurt ´s avonds kiezen wat we kijken op tv. 

 doorbreek de negatieve sfeer van een “ruziedag” door  
samen naar het bos te gaan. 

 
 
 

 

 

CURSUS TOETSENBORDVAARDIGHEID 

Voor de leerlingen van de HUIDIGE groep 5, 6 en 7 start, na de 
zomervakantie,  
het Onderwijs Instituut Manhattan met de cursus toetsenbordvaardigheid.  
Dit is na schooltijd in het computerlokaal van bs. Schepelweyen. 
Vaardigheden in word en power point en met tien vingers blind typen 
worden onder persoonlijke begeleiding en spelenderwijs geleerd. 
 
De inschrijfformulieren zijn in de klas uitgedeeld en liggen op de balie bij 
de receptie. 
 
Voor meer informatie kijk ook op www.oimanhattan.nl . 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi36OLn_vnTAhXpJ8AKHa9WD9EQjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/tegeltje-met-spreuk-echte-vrienden-heb-je-niet-voor-even-echte-vrienden-heb-je-je-hele-leven-kado-verpakking-plakhanger/9200000063842675/&psig=AFQjCNFwKcVMKQ-q3F-kAVWS1dixkE5TpQ&ust=1495215613193814
http://www.oimanhattan.nl/


 

 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!!  

 

VERJAARDAGEN 

MEI  Groep 

25 Donna Rijkers (2012) 1/2B 

27 Noa Borrenbergs (2010) 3A 

27 Khadia Cisse (2008) 4A 

27 Jayden van Gemert (2011) 1/2A 

29 Ivan Eijkens (2006) 7A 

30 Timo Meurkens (2004) 8A 

31 Mart van Dijk (2005) 8B 

JUNI   

1 Roxane Lohman (2009) 4C 

2 Dean de Wit (2005) 8A 

4 Flore van Gerven (2011) 1/2A 

4 Olaf van Gompel (2008) 5A 

4 Igor Vogels (2005) 8B 

5 Kevin Corstjens (2005) 8B 

5 Stan Leezer (2007) 6A 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 8 juni 2017 op de website. 

 

 

INSTROMERS 

Pleun de Backer 29 mei  1/2A 

AFWEZIGEN 

Woensdag  24 mei  Juf Ellen   1/2A  Juf Brigitte 

Meester Ton   8A     Meester Nick 

Woensdag  31 mei  Juf Ellen   1/2A  Meester Jos 

Juf Petry   7B  Juf Nancy 

Woensdag  7 juni  Juf Ellen   1/2A  Juf Helma 

Juf Petry   7B  Juf Nancy 

Vrijdag  9 juni  Juf Petry   7B  Juf Nancy 

 

 

     

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SIqHnGTd&id=2D7CE40B094DE42332844E3D6FDA0E6B715DBF73&thid=OIP.SIqHnGTdV0qQ-ENRVtBo3QEsCr&q=verjaardag+kind&simid=608011420322105629&selectedIndex=3

