
 

BESTE OUDER 

De laatste loodjes wegen het zwaarst…..  

Zeker met deze tropische temperaturen erg toepasselijk op de afgelopen week.  

We proberen het in de school op verschillende manieren dragelijk te maken  

voor onze leerlingen. Extra veel water drinken, niet of niet te lang in de zon,  

lampen en computers uit, aangepast programma enz. Meester John heeft zelfs het dak 

het dak nat gesproeid om de hitte buiten de school te houden.  

Allemaal middelen om het draaglijk te maken en te houden.  

Gelukkig zitten we aan het einde van het schooljaar en is er naast de  

“normale gang van zaken” ook voldoende tijd voor ontspanning.  

 

Formatie 2017-2018 

Gisteren hebben we met u de groepsindeling voor het aankomende schooljaar gedeeld. Een aantal 

groepen hebben een brief met uitleg gekregen om onze keuzes nader toe te lichten. Alles bij elkaar 

denken we dat we een passend plaatje hebben gemaakt, waar we  het nieuwe schooljaar vol 

vertrouwen mee kunnen starten. 

 

Inzet onderwijsassistenten 2017-2018 

Naast de inzet van de groepsleerkrachten hebben we aankomend schooljaar ook weer de 

beschikking over 3 onderwijsassistenten. (Monique, Marlies en Annet) Ieder jaar opnieuw kijken we 

waar en op welke manier ze het beste ondersteuning kunnen bieden. De laatste jaren heeft er een 

verschuiving plaatsgevonden van het individueel begeleiden van een kind, naar het begeleiden van 

groepjes kinderen. Een voorbeeld hiervan is de plusgroep. Groepjes leerlingen werkten o.l.v. Monique 

of Marlies aan uitdagende opdrachten of presentaties.  

Aankomend schooljaar gaan we hieraan (plusgroep) een vervolg geven. Daarnaast gaat Monique ook 

structureel ondersteuning bieden aan de groepen 5/6. Anet zal enkele individuele leerlingen of kleine 

groepjes begeleiden. Dit gebeurt altijd in samenspraak met onze KO’er en de betrokken leerkrachten. 

Samen kijken we waar behoeften liggen en of de ondersteuning van een onderwijsassistent gewenst 

is. Ook hierin moeten we als school onze keuzes goed afwegen. Soms is extra begeleiding buiten de 

groep namelijk niet meer nodig en kan deze ondersteuning door de groepsleerkracht geboden 

worden. Dat kan voor het kind ook weer versterkend werken. 

Prikactie dinsdag 27 juni 

Zoals al eerder vermeld gaat, i.v.m. de prikactie, de school op dinsdag 27 juni een uur later open. 

Kinderen zijn vanaf 9.20 uur weer van harte welkom in de school. Meer informatie over de actie kunt 

u vinden via de site: www.poinactie.nl De BSO is deze ochtend een uur langer open. 

 

Leren-leren op bs Schepelweyen 

Binnen onze schoolontwikkeling is leren-leren een belangrijk focuspunt. Het afgelopen jaar zijn we 

hiermee op onze school  druk bezig geweest. Hoe ziet er dat in de praktijk uit?  

Via de volgende link kunt een artikel lezen hoe wij dat het afgelopen jaar hebben aangepakt: 

Leren-leren op bs Schepelweyen 
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http://www.poinactie.nl/
https://docs.google.com/document/d/1EgLSuIQJKje9wVVcem97N51wFykLvZISwxxKgSmCk-I/edit


Juf Linda geslaagd 

Afgelopen vrijdag heeft juf Linda haar diploma  behaald.  

Vanaf nu mogen we haar officieel “Juf” noemen. We willen haar  

van harte feliciteren met haar behaalde diploma.  

De rest van het schooljaar blijft ze nog aan groep 6b verbonden. 

 

 

Ouder bedankochtend 
 
Het schooljaar nadert  zijn einde. We hebben er weer een jaar opzitten waarin we veelvuldig van uw 
hulp gebruik hebben mogen maken.  
Hiervoor willen we u hartelijk danken!!  
Zonder deze hulp waren veel activiteiten namelijk niet mogelijk geweest. 
 
Om onze dankbaarheid te tonen, willen we u graag uitnodigen voor een gezellig samenzijn.  
Op vrijdagochtend 30 juni bent u tussen 10.45 en 12.15 uur van harte welkom in de grote hal op 
onze school.  

 
Bent u vrijdag de 30e aanwezig? Geef het even aan via de volgende link: 

INSCHRIJVEN     (iedereen is van harte welkom) 

Alvast bedankt en hopelijk tot de 30e!!! 
 
Team bs Schepelweyen 

 

SCHOOLKAMP GROEP 8 
 

Vorige week is groep 8 op schoolkamp geweest. Heerlijk weer, veel lol, weinig slaap waren 

ingrediënten die het kamp tot een succes maakten. 

Foto’s van dit geslaagde kamp zijn te bekijken op onze fotopagina.  

Klik op de foto voor het fotoalbum 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1RSK48qtV8Uu621mzUnDq1wTGDfkF2q7Z_vTDizbzl2w/edit#heading=h.gjdgxs
https://myalbum.com/album/HXAH21cKeQRF


AGENDA 

Woensdag  5 juli  Rapport 2  

Dinsdag 11 juli  Doorschuifmiddag 

Donderdag  13 juli  Musical 

Vrijdag  14 juli  Calamiteitendag 

17 juli t/m 25 augustus Zomervakantie 

 

NOG MEER HULP GEZOCHT VOOR DE 

DOCUMENTATIEWERKGROEP! 

Naar aanleiding van onze vorige oproep hebben wij 1 ouder gevonden die deze taak mee op zich wil 
nemen. Super!  
Maar zij kan dit natuurlijk niet alleen.  
We hebben nog minstens 1 persoon nodig die mee wil helpen.  
Deze persoon/personen hoeven niet persé ouder(s) van school te zijn.  
Het mogen ook mensen uit de buurt zijn of opa’s en oma’s, etc.  
Hieronder nog een korte inhoudelijke beschrijving van de  
documentatiewerkgroep ook wel de boekenclub genoemd: 
De leden van de werkgroep bepalen zelf het tijdstip en de dag  
wanneer ze kunnen komen helpen.  
Ze komen ongeveer 1x per week bij elkaar.  
Ze zorgen ervoor dat nieuwe leer- of leesboeken worden geplastificeerd.  
Ook ruimen ze de kast met leesboeken in de centrale hal regelmatig op. 
 
Dit is niet moeilijk, alleen maar gezellig! Vooral als je dit met een paar personen samen kunt doen!  
De leerkrachten en leerlingen zijn je dankbaar voor je werk en je krijgt natuurlijk altijd heerlijke koffie 
of thee. 
Heb je nog vragen hierover dan kun je die altijd aan de huidige werkgroep of aan juf Brigitte stellen.  
 
Aanmelden kan bij juf Brigitte via bgorrens@skozok.nl 
Hopelijk tot snel!! 

 

 

MEIDEN EN TECHNIEK, ECHT WEL! 

Meiden opgelet!  
 
Ben jij nieuwsgierig? Zit je op de basisschool in groep 7 of 8? Ben jij 
creatief? En lijkt het jou ook leuk om te werken met een figuurzaag,  
schroevendraaier en bijvoorbeeld een soldeerbout? 
 
Dan is Technika 10 iets voor jou! 
 
Zelf een duizenddingendoos met geheime bodem maken,  
leren hoe je badzout en shampoo maakt, of een  
zenuwspiraal op batterijen. Het zijn allemaal voorbeelden  
van dingen die je kunt leren bij Technika 10.  
an chemie tot en met zonnecellen, timmeren, zagen,  
solderen, boren en nog veel meer…  

mailto:bgorrens@skozok.nl


Al deze skills kun je ontwikkelen in een gevarieerd  
programma onder begeleiding van enthousiaste  
begeleidsters bij Technika 10 Valkenswaard! 
 
Ben jij een nieuwsgierige 7 of 8e groeper, en graag creatief bezig? Geef je dan snel op voor het 
seizoen 2017/2018! Meer informatie is te vinden op: www.technika10valkenswaard.nl. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar op de woensdag, maar wacht niet VOL = VOL.  
 
Techniek is leuk! Ook voor meisjes!  
 
 

 

GOED GEDAAN!! 

 Vanaf 19 juni werken we met GOED GEDAAN! aan ons allerlaatste thema van dit schooljaar:  
 
“Wensen en dromen”. 
 
Het is belangrijk, dat uw kind leert zijn fantasie goed te gebruiken. Fantasie is nodig om je echt in te 
kunnen leven in anderen, om oplossingen voor nieuwe problemen te verzinnen en geruststellende 
beelden en gedachten op te roepen als je gespannen en/of bang bent. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

 iedereen maakt leuke en minder leuke dingen mee. 

 droomwensen zijn leuk, maar komen niet zo vaak uit. 

 een slim plan helpt; je kunt het zelf oplossen,  
hulp vragen of iets leuks doen om je weer fijn te voelen. 

 
Tips voor thuis:  

 stimuleer uw kind, wanneer er iets misgaat, om op zoek te gaan naar een oplossing. 

 help uw kind voor het slapengaan te ontspannen in bed. 
 
 
voor de oudere kinderen:  

 help uw kind zijn droomwens om te zetten in een haalbaar doel en plannen te bedenken om 
dat doel te bereiken. 

 relativeer succesverhalen over beroemde sterren voor uw kind. Filmsterren zijn ook weleens 
verkouden. Zangers maken ook vervelende dingen mee. Topsporters scoren niet vanzelf, daar 
is jarenlang trainen voor nodig. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!!  

 

INSTROMERS 

Sterre Verhofstad 21 juni   

Janne Tholen  29 juni 

 

http://www.technika10valkenswaard.nl/
http://www.aanzetamsterdam.nl/werknemers/trainingen-workshops1/leef-je-droom/


 VERJAARDAGEN 

JUNI   

24 Nena Leupen (2006) 7A 

24 Zara Snijders (2008) 5B 

26 Joey van den Borne (2012) 1/2A 

26 Stijn Fenne (2012) 1/2B 

27 Ishika Algoe (2009) 4A 

27 Lieke Fenne (2009) 4A 

28 Jessey Heesakkers (2005) 8A 

30 Julia Brandsen (2008) 5A 

30 Nienke Hoeks (2005) 8B 

JULI 

1 
Lisa van den Molengraaf 
(2011) 

1/2C 
 

1 Thijn Peek (2009) 4A  

3 Jayden Bogaars (2009) 4A  

5 Marly van den Eeden (2009) 3B / 4B  

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 6 juli 2017 op de website. 

 

 

 


