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BESTE OUDER 

De laatste Schepelweyzer van het jaar. Een jaar dat weer voorbij  gevlogen is. Op dit moment 

zitten we in de afrondende fase, maar ook alvast in de voorbereidende voor het aankomende 

schooljaar. Plannen worden geëvalueerd, bijgesteld en er worden ook weer nieuwe plannen 

gemaakt. Leerkrachten hebben afrondende groepsbesprekingen met onze KO’er, Manon 

Geurds. Bij deze besprekingen staat de overdracht naar het aankomende schooljaar centraal. 

Ingezette plannen, specifieke aanpakken enz. willen we direct voortzetten in het nieuwe 

schooljaar. 

 

Het afgelopen schooljaar hebben we op onderwijskundig gebied niet stilgezeten. Vanuit ons 

SchoolOntwikkelingsPlan hebben we een aantal ontwikkelpunten aangepakt:  

o.a. Het invoeren van “coöperatieve werkvormen”. Werkvormen die onze leerlingen stimuleren tot 

samenwerking en die ook de betrokkenheid verhogen. 

De verschillende werkvormen worden steeds meer zichtbaar binnen de school. Het aankomend 

schooljaar gaan we hier mee verder en gaan we ons weer een aantal nieuwe werkvormen eigen 

maken. 

Daarnaast hebben we ons gericht op het begrijpend lees/luister onderwijs. Hoe geef je nu een 

goede les? Hoe pak je dat aan? Welke leerkrachtvaardigheden heb je hiervoor nodig?  

We zijn hierbij begeleid door een extern bureau. Hierbij is ook de verbinding gelegd met de 

coöperatieve werkvormen. Het traject sluiten we dit schooljaar af. 

 

We zijn ook actief bezig geweest met het bevorderen  van het  eigenaarschap bij onze leerlingen. 

Hoe kunnen we onze leerlingen mede-eigenaar maken van het eigen leerproces?  

In de groepen 7 en 8 hebben we coach-leergesprekken gehouden met alle leerlingen. Leerlingen 

kregen meer zelfkennis, kennen hun kwaliteiten en d.m.v. een gesprek werden daar ook doelen 

aan gekoppeld.  

Daarnaast proberen we door de inzet van de chromebooks het leeraanbod meer te 

personaliseren. Kinderen maken via verschillende softwareprogramma’s verwerkingsopdrachten 

op de laptops.  

Ook het aanbod voor onze plusleerlingen heeft de nodige aandacht gehad. In verschillende 

samenstellingen hebben juf Monique en juf Marlies op gezette tijden met deze groep leerlingen 

gewerkt. Ook een ontwikkeling die we het aankomende schooljaar voort willen zetten.  

Veranderingen met als doel dat onze leerlingen zich verder ontwikkelen. Zowel op didactisch 

(leergebied) als sociaal emotioneel vlak.  

 

Op het gebied van de opbrengsten (resultaten bij de CITO’S en de eindtoets) kunnen we 

terugkijken op een goed jaar. Zowel de resultaten van de Eindtoets (gr.8) als de midden en 

eindtoetsen (1 t/m 8) waren goed. 

Aankomend schooljaar willen we de ingezette ontwikkelingen voortzetten en er samen met de 

leerlingen en u een fijn en leerzaam schooljaar van maken. 

 Meer informatie over de nieuwe plannen krijgt u in het begin van het nieuwe schooljaar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevredenheidspeiling 

In maart hebben leerlingen, ouders en leerkrachten een tevredenheidspeiling ingevuld. De resultaten 

hiervan zijn besproken in het team en onze MR. Uit de peiling zijn een aantal aandachtspunten naar 

voren gekomen waar we ons het aankomende schooljaar op willen gaan richten. De samenvatting 

van de resultaten kunt u via onderstaande link bekijken: 

Tevredenheidsonderzoek leerlingen 

Tevredenheidsonderzoek ouders 

Via de Schepelweyzer houden we u hiervan op de hoogte. 

Ouderbedankochtend  

Afgelopen vrijdag hebben we een ochtend georganiseerd om ouders te bedanken voor de fijne hulp 

die we in het afgelopen schooljaar van jullie hebben mogen ontvangen. De kinderen hebben hun 

dankbaarheid getoond in de vorm van: optredens, versieringen maken, bediening en het maken van 

hapjes.  

Via deze weg willen we alle ouders nogmaals hartelijk danken voor de fijne hulp die we het 

afgelopen jaar van jullie hebben gekregen. TOP!! 

 

Klik op bovenstaande foto, om meer foto’s van deze ochtend te zien. 

 

Tijdens deze ochtend hebben we ook een filmpje gedraaid. Dat filmpje is gemaakt door Kris uit groep 

7a. 

Dit filmpje is (alleen) via onderstaande link te bekijken: 

https://youtu.be/5iTN3fy3uHM  

Voorkom een “leesdip” in de vakantie 

Er zijn kinderen bij wie het leesproces niet zo vlot verloopt. Ook zijn er kinderen die na zes weken 

teruggezakt zijn in niveau. Daarom is lezen in de zomervakantie van groot belang! Maar hoe kun je 

het leuk houden? 

Via onderstaande link kun je verschillende leuke oefeningen downloaden om uw zoon of dochter te 

stimuleren om, ook in de grote vakantie, te blijven lezen. Met o.a. leesbingo, toneellezen en 

praktische tips om kinderen aan te lezen te krijgen/ houden. 

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-en-van-belang/  

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1GWp8sem6N608DdcocKjvtTX4g82K1TwbTJirjAeX64k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h-Rn0r65Z_AZHxugf92-FsLUSW4lgIjSG7JtuLOC594/edit?usp=sharing
https://youtu.be/5iTN3fy3uHM
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-en-van-belang/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDLUIZEN                                                                                                          

Vooral tijdens vakanties wil het helaas nog wel eens gebeuren dat kinderen hoofdluis krijgen. 

Logeerpartijen, op kamp, overnachtingen in hotels, campings etc. 

We hebben wat punten op een rij gezet om rekening mee te houden tijdens het zoeken naar luizen: 

 Zorg dat je in een goed verlichte omgeving hoofden inspecteert. 

 Luizen kruipen erg snel. Neten zitten vast aan het haar. 

 Controleer het haar van oor naar oor en van achterkant naar voren. 

 Maak scheidingen zodat de hoofdhuid goed te zien is. 

 Kam het haar tijdens een inspectie in tegengestelde richting. 

 Verwar roos, eczeem of droge hoofdhuid niet met luizen. 

 Neten (de eitjes van de luis) zitten vastgeplakt aan de haren bij de hoofdhuid. 

 Gebruik bij voorkeur een Assy-kam om luizen en vooral de neten te verwijderen.( eventueel in 

combinatie met speciale lotions en shampoos te verkrijgen bij drogist en apotheek). 

 

Zoals altijd zullen alle kinderen na de zomervakantie door de luizenpluis-ouders gecontroleerd 

worden. Maar het is vanzelfsprekend en zeer belangrijk dat u als ouder/verzorgende dat thuis ook 

regelmatig doet en vooral vóór dat uw kind weer naar school komt na een vakantie.   

Tenslotte een vriendelijk verzoek aan de luizenpluisouders/klassenouders van dit schooljaar om nog 

een laatste keer de 1e schooldag in het nieuwe schooljaar te komen controleren in de groep van uw 

kind bij de nieuwe leerkracht.  Daarna zal deze taak overgenomen worden door de nieuwe 

klassenouders/pluizers van het komende schooljaar 2017-2018 

Namens het team, Juf Claire.                                                                              

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

De kist met gevonden voorwerpen zit weer vol! 

Kom kijken of er iets van uw kind bij ligt! 

De spullen worden nog tot de zomervakantie bewaard. 

Daarna worden de spullen weggedaan. 

 

 

AGENDA 

Dinsdag 11 juli  Doorschuifmiddag groepen 1 tot en met 7.                                           

beide groepen 8 zijn deze middag vrij. 

Donderdag 13 juli Musical 

Vrijdag 14 juli Start zomervakantie. Alle leerlingen zijn vrij. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTERLESSEN 

 
LEERLINGEN VAN HUIDIGE GROEP 5, 6 EN 7  
De cursus toetsenbordvaardigheid  
start weer, na de zomervakantie, in het computerlokaal van  

BASISSCHOOL SCHEPELWEYEN TE DOMMELEN  

MET TIEN VINGERS en BLIND TYPEN  
Deze vaardigheid geeft je voorsprong in snelheid en inzicht bij het computergebruik.  
(PC, LAPTOP,TABLET)  
Persoonlijke begeleiding en hulp in de lessen. In een groepje werken is leuk en 
stimulerend.  
Je hoeft thuis niet alleen achter je computerscherm alles uit te zoeken.  

WORD en POWER POINT  
Je gaat teksten, brieven, tekeningen, een werkstuk/presentatie, kaarten, enz. ontwerpen, 
gebruiken, opslaan en bewerken.  
PERSOONLIJKE BEGELEIDING (speciale aandacht en training bij dyslexie)  
SPELENDERWIJS LEREN OMGAAN MET DE COMPUTER  
HET TOETSENBORD BLINDELINGS LEREN BEDIENEN (ook als je op een tablet werkt)  
BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN/MOGELIJKHEDEN IN WORD EN POWER POINT  
Bij veel opdrachten tijdens de laatste jaren van de basisschool en in het vervolgonderwijs zal 
deze kennis zeker zijn vruchten afwerpen. Een kind dat blind kan typen en dus niet voor elke 
letter op het toetsenbord hoeft te turen, houdt ook meer ruimte voor andere dingen in zijn 
hoofd.  
Ook de opgedane kennis van WORD en POWER POINT is onmisbaar in de verdere school- 
en studiejaren.  
De complete cursuskosten bedragen € 185,--.  
Er worden 12 lessen van 1,5 uur, om de twee weken, gepland.  
De lestijden zijn aansluitend aan de schooltijden.  
Bij een groot aantal aanmeldingen worden de groepen gesplitst.  
De opleiding zal worden afgesloten met een erkend diploma. Meer info is te vinden op 
www.oimanhattan.nl  
Verdere informatie en opgave voor deze cursus:  

 
zonder postzegel, naar ons antwoordnummer sturen.  

– 53 47 68 (werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur).  
 

naar ons antwoordnummer.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ja, ik wil nadere informatie over de cursus toetsenbordvaardigheid op de computer:  
 
Familienaam……………………............... 
 
Roepnaam zoon/dochter…………………................…………..  
 
Adres……………………………………………………………...........................……………….. 
 
Postcode en 
woonplaats…………………………………………………………………...........................…….  
 
Telefoon……………………...…...........…E-mail ………………………….……...................….. 
 
Groep (schooljaar 2017- 2018)…………..... 

School…………………………………….................................…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFWEZIGEN 

Vrijdag 7 juli    Juf Petry  7B  Juf Danique 

Woensdag 12 juli  Juf Ellen   1/2A  Meester Jos 

VERJAARDAGEN 

Juli 

6 Dylan Broerse (2012) 1/2A 

6 Milan Broerse (2012) 1/2A 

6 Jayden van Veen (2011) 1/2C 

7 Luna Tijssen (2010) 3B / 4B 

8 Jeroen Heuvelmans (2005) 8A 

8 Lieke Heuvelmans (2005) 8B 

9 Jessey Pérez Verdonk (2011) 1/2A 

9 Jill Smolenaars (2006) 7B 

11 Loïs Crooymans (2007) 6B 

11 Jesse de Laat (2009) 4A 

12 Eva Jansen (2012) 1/2A 

13 Allicia Doomen (2005) 8A 

13 Nathalie Ruedisueli (2005) 8B 

15 Luke van Beek (2009) 4A 

15 Nikky Peeters (2010) 3B / 4B 

15 Ruben Streumer (2009) 4C 

16 Jop Mensch (2010) 3A 

16 Yara de Vries (2006) 7B 

17 Ryan van der Klooster (2011) 1/2C 

18 Lucas Donders (2006) 6B 

20 Cas van Baren (2012) 1/2A 

20 Pleun Hoppenbrouwers (2008) 5B 

20 Angel Verspaget (2008) 5B 

21 Luuk Teeuwen (2007) 6A 

21 Rens Teeuwen (2007) 6B 

23 Chris Bos (2008) 5B 

23 Meike van Gogh (2007) 6A 

23 Dylano Smolders (2008) 5A 

24 Dylan Jansen (2007) 6A 

24 Sjoerd Philipsen (2008) 5B 

24 Mats Vandingelen (2006) 7A 

25 Sïenne ten Cate (2006) 7B 

26 Luna Buelens (2012) 1/2A 

26 Yannis Raijmakers (2009) 4A 

26 Indy Valkenburg (2011) 1/2C 

28 Ties van Gerven (2009) 3B / 4B 

28 Nick Visser (2009) 4C 

31 Guusje Sweegers (2008) 5B 

 

Augustus 

1 Nick Baetsen (2011) 1/2C 

1 Lotte Iding 

(2012) 

 1/2A 

1 Jesse van Mierlo (2007) 6B 

4 Rem Faassen (2009) 3B / 4B 

6 Ivar Bax 

(2005) 

   8B 

6 Jimmi Brandsen (2012) 1/2C 

6 Savanna van Gils (2009) 4C 

6 Milan Keeman (2011) 1/2C 

8 Finn Baudoin (2005) 8B 

9 Femke van de Haterd (2005) 8A 

10 Noa Kwinten (2005) 8B 

11 Eva Keeman (2011) 1/2B 

11 Wes Rooyakkers (2012) 1/2C 

12 Vienna van Bommel (2005) 8B 

12 Rens Cornuyt (2005) 7B 

13 Nick Broerse (2009) 3A 

14 Gian Gijsbers (2010) 3A 

14 Isa Vaassen (2008) 5A 

15 Anya Drobotenko (2006) 7B 

17 Ryan van Dooren (2012) 1/2B 

17 Siem van Gerven (2011) 1/2B 

17 Daan Kaizer (2008) 5B 

20 Léticia Ansin (2009) 3B / 4B 

21 Djordi Stes (2006) 7B 

25 Jessi Willems (2010) 3B / 4B 

26 Martijn de Roij (2005) 8B 

26 Lynn Verberk (2009) 4C 

27 Eva van Dijk (2007) 6B 

 

VOOR IEDEREEN EEN 

 HELE FIJNE  

VERJAARDAG 



MEESTER NICK GESLAAGD    

 
Goed nieuws! Afgelopen woensdag is meester Nick geslaagd voor zijn PABO 

opleiding. Hij mag zich vanaf nu officieel Meester noemen. 

Namens het hele team en alle leerlingen feliciteren we hem met zijn behaalde diploma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 7 SEPTEMBER 2017 op de website. 

 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE VAKANTIE TOE EN ZIEN 

JULLIE GRAAG TERUG OP MAANDAG 28 AUGUSTUS! 



 

 

 

 

 

 

 


