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BESTE OUDER 

De eerste schoolweek zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen genoten van een hele fijne 
vakantie. De groepen zijn allemaal opgestart en de kinderen zijn al aardig gewend aan hun 
nieuwe leeromgeving.  
De eerste Schepelweyzer van het nieuwe schooljaar is meteen een hele volle. Er zijn namelijk 
een heleboel zaken die we graag met u delen.  
o.a. de schoolontwikkeling, het aankomende jubileum, de kennismakingsgesprekken en nog veel 
meer.  
 
Kennismakingsgesprekken 
Volgende week dinsdag en donderdag zijn de kennismakingsgesprekken. Een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met de groepsleerkracht en  belangrijke informatie over uw 
zoon of dochter te delen. Want daar zijn deze gesprekken voor bedoeld. We leren zo onze 
leerlingen nog beter kennen, met als doel ze zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.  
 
Deze week krijgen alle leerlingen een brief mee naar huis,  met daarin  belangrijke informatie 
over de groep. Heeft u hierover vragen, dan kunt u deze uiteraard ook stellen tijdens de 
kennismakingsgesprekken. 
 
Workshopavond donderdag 12 oktober 
Op donderdag 12 oktober  organiseren we een ouderavond waarbij u kunt kiezen uit diverse 
workshops. Hierover later meer informatie, maar noteert u de datum alvast in uw agenda. 
 
Schoolontwikkeling schooljaar 2017-2018 
Samen met het team hebben we een SchoolOntwikkelingsPlan gemaakt waarin staat beschreven 
waar we het aankomende schooljaar aan gaan werken. Hieronder staan de belangrijkste 
onderdelen beschreven: 
 
Slim Plan (coöperatieve werkvormen) 
In navolging van het afgelopen jaar gaan we verder met de werkvormen van SLIM PLAN. Dat zijn 

werkvormen waarin kinderen uitgedaagd worden om op een betekenisvolle manier met elkaar 

samen te werken. Dit schooljaar gaan we ons weer een aantal nieuwe werkvormen eigen maken.  

 

Coach/leergesprekken 

We vinden het heel belangrijk dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Hierin is 

het voeren van coach/ leergesprekken een belangrijk onderdeel. In een individueel gesprek met 

de leerkracht wordt o.a. gekeken naar het sociaal emotioneel functioneren, naar de resultaten en 

worden er samen doelen gesteld voor de komende periode. Wij (het team) worden hierin 

begeleid door een externe deskundige. Zij leert ons de vaardigheden die nodig zijn om zo’n 

gesprek te voeren. 

Groepsdoorbrekend samenwerken 
Leren van en met elkaar. Een belangrijke pijler op onze school. We willen de groepen meer met 
elkaar laten samenwerken. Aankomend schooljaar gaan we een aantal activiteiten organiseren 
waarin kinderen groepsdoorbrekend met elkaar werken. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakaanpak/ motivatie 

Tijdens onze eerste studiedag gaan we ons met het hele team verdiepen in de mindset theorie van 

Carol Dweck. Doel hiervan is om, bij zowel de leerlingen als het team, een positieve mindset  te 

ontwikkelen. We willen bereiken dat leerlingen zichzelf beter leren kennen, dat ze zich meer bewust 

worden van hun eigen gedrag en dat ze niet opgeven bij tegenslag. 

Sociaal emotioneel welbevinden 

De belangrijkste pijler blijft natuurlijk altijd het sociaal emotioneel functioneren van onze leerlingen. Als 

die basis op orde is, het kind zich veilig en begrepen voelt, kan er ontwikkeling plaatsvinden. Laat de 

foto hieronder een mooi voorbeeld zijn, van hoe we met elkaar omgaan op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 (Foto: mei 2017, alle leerlingen van bs Schepelweyen) 
 
Aankomend schooljaar gaan we het welbevinden monitoren in de vorm van digitale vragenlijsten. 
Hierdoor krijgen we een goed inzicht hoe de leerlingen tegen de school, de klasgenootjes en zichzelf 
aankijken.  
 
Opbrengsten/ resultaten 
Al deze ontwikkelingen hebben het doel om de resultaten op een hoger niveau te krijgen.  
De basis hiervoor is natuurlijk altijd goed onderwijs.  
Samen met het team hebben we ons doelen gesteld. Net als in voorgaande jaren worden de resultaten 
besproken in groepsbesprekingen (3x per jaar met onze KO’er) en ook in onze MR. 
 
Andere ontwikkelingen 
Naast bovenstaande zijn er nog een aantal ontwikkelingen waaraan we gaan werken, maar die meer in 
de verschillende bouwen (onder-midden-boven bouw) plaatsvinden.  
Een aantal leerkrachten heeft een training gevolgd voor Mindfulness voor kinderen. Hiermee gaan we 
het aankomend jaar ook aan de slag in een aantal groepen. 
Daarnaast gaan onze leerkrachten van de groepen ½ een training volgen om het onderwijs bij de 
kleuters meer betekenisvol te maken.  
 
Kortom, voldoende ontwikkelingen en doelen om het onderwijs op Schepelweyen weer verder te 
verbeteren. 
Via de Schepelweyzer houden we u op de hoogte. 
 
Even voorstellen 
Met ingang van dit schooljaar hebben we een nieuw gezicht op school bij onze groepen 1/2. Haar 
naam is Lily Stienen. Lily is KO’er (kwaliteitsondersteuner) op Bs Agnetendal en Bs St Martinus in 
Dommelen. Daar blijft ze 4 dagen werkzaam, maar met ingang van dit schooljaar is ze ook een dag 
werkzaam op onze school. Ze gaat als KO’er voor onze groepen 1 en 2 aan de slag. Hierin zal ze taken 
van Manon Geurds overnemen die zich meer kan richten op de groepen 3 t/m 8.   
Met haar kennis en ervaring denken we een hele goede aanwinst voor ons team te hebben gevonden. 
We wensen Lily een fijne tijd op onze school. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

De kist met gevonden voorwerpen zit weer vol! 

De spullen worden woensdag 13 september om 12.00u op 

een tafel voor de hoofdingang uitgestald, daarna worden 

de spullen weggedaan.  

Kom kijken of er iets van uw kind bij ligt! 

 

 

AGENDA 

Dinsdag  12 september   Kennismakingsgesprekken 

Donderdag  14 september   Kennismakingsgesprekken 

Maandag 18 september   Studiedag 

Donderdag  21 september   Feestdag schooljubileum 

   

 

 

Website/ App 
Werkt de App niet? Kunt u niet inloggen? Vaak heeft het probleem te maken met een update die niet is 
uitgevoerd. Kijk in de Google Play of App store of u de SKOZapp moet updaten. De App een keer 
helemaal eraf halen en opnieuw instaleren kan ook helpen. Blijft u hierna nog problemen hebben met 
de website of app dan kunt u deze het beste melden via: http://support.skozok.nl   
 
Schoolgids + jaarplanner 
De schoolgids en de jaarplanner staan op onze website. Ze zijn te bekijken via de volgende links: 
Schoolgids 2017-2018 
Jaarplanner 2017-2018  
 
Met vriendelijke groet namens het team, 
Hein Lepelaars 

40 JARIG JUBILEUM 
 

Op donderdag 21 september vieren we ons 40 jarig jubileum. Vorige week heeft u hierover een brief 

ontvangen met daarin de nodige informatie.  

Voor deze dag zijn we nog op zoek naar ouders die mee kunnen helpen. Met name in de groepen 1 t/m 

3 hebben we nog een heleboel ouders nodig. Via onderstaande link kunt u zich inschrijven om deze 

dag mee te helpen. 

Informatiebrief / ouderhulp       (Inschrijven kan ook in het halletje bij gr 1/ 2  en bij de hoofdingang) 

 

We sluiten de dag (geheel vrijblijvend) af op het schoolplein met een hapje en een drankje. Ouders en 

kinderen zijn hierbij van harte welkom!! (15.00-17.00 uur) 

 

Samen maken we er hopelijk een fantastische dag van!! 

 

http://support.skozok.nl/
https://www.schepelweyen.nl/-uploads/files/insite/schoolgids-schepelweyen-2017-20181.pdf
https://www.schepelweyen.nl/-uploads/files/insite/schoolkalender-2017-2018.pdf
https://docs.google.com/document/d/1aXfpi_ed24HGa5Fg-2RhKBKvNf79TnenNdfyAT3MOLo/edit


  

GOED GEDAAN 

Goed Gedaan les 1 

We hebben tot 8 september met “Goed Gedaan” gewerkt aan het thema WENNEN. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar moeten kinderen weer wennen aan het schoolritme. 

Daarnaast krijgen ze vaak een andere leerkracht(en) en andere klasgenootjes. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

 aan iets nieuws of een verandering moet je altijd even wennen. 

 hoe stel je je voor aan mensen, die je nog niet kent: aankijken, handje geven en naam 
noemen. (onderbouw) 

 elke verandering heeft nadelen, maar ook voordelen (bovenbouw).  

 Tips voor thuis: 

 maak een kinderagenda. Op een weekplanner of magneetbord geeft u met symbooltjes of 
woorden aan wat er elke dag op het programma staat. 

 bekijk en bespreek elke ochtend wat er voor die dag op het programma staat. 

 vertel uw kind over een moment, waar uzelf ooit aan hebt moeten wennen. 

 geef het goede voorbeeld door zelf van situaties niet alleen de vervelend, maar ook de leuke 
kanten te benoemen.   

 

 

Goed Gedaan les 2: Samen één groep   
Samen één groep is het thema waar we van 11 t/m 22 september aandacht aan besteden. 
De kinderen in de klas zijn allemaal verschillend. Het is goed dat mensen verschillend zijn. Als ze 
elkaar in hun waarde laten, kunnen ze elkaar helpen en aanvullen. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 

 alle kinderen in de klas zijn verschillend (in hoe ze eruitzien, wat ze willen, wat ze kunnen, 
wat ze doen). 

 al die verschillende kinderen zijn samen één groep en moeten elkaar in hun waarde laten. 

 hoe kun je er voor zorgen dat je elkaar goed begrijpt?   Door duidelijk en om de beurt te 
praten en goed naar elkaar te luisteren. 

 
Tips voor thuis: 

 vraag uw kind u aan te kijken als u iets belangrijks zegt (zo wordt hij/zij minder afgeleid en 
ziet hij/zij uw gezichtsuitdrukking). 

 vraag uw kind, na het maken van een afspraak, na te vertellen wat er precies afgesproken is. 

 maak er een gewoonte van om tijdens het eten iedereen om de beurt te laten vertellen wat 
hij/zij die dag heeft meegemaakt. 

 praat eens met uw kind over de taakverdeling in huis. Iedereen kan en doet andere dingen: 
samen lukt het wel! 

 vertel uw mening aan uw kind, maar zeg erbij dat anderen daar weer anders over kunnen 
denken. 

 luister ook serieus naar de mening of smaak van uw kind. 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/prawny/prawny0907/prawny090700029/5168822-A-group-of-happy-and-diverse-children-standing-together--Stock-Photo.jpg&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_5168822_een-groep-van-tevreden-en-diverse-kinderen-permanente-samen.html&docid=Fw-TNarZNuQZBM&tbnid=gh7JH5ivFAjGpM:&w=1300&h=951&bih=774&biw=1600&ved=0ahUKEwjJpZutuJbPAhUFVRoKHbktBboQMwhYKDQwNA&iact=mrc&uact=8


 

 

 

LEERLINGEN VAN HUIDIGE GROEP 6, 7 EN 8 

De cursus toetsenbordvaardigheid  

start weer, binnen enkele weken,  in het computerlokaal van 

BASISSCHOOL SCHEPELWEYEN TE DOMMELEN 
(de lessen zijn, onder voorbehoud, gepland op donderdag, aansluitend aan de schooltijden) 

 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: 

 Onderstaande strook op school inleveren bij José aan de receptie of, zonder postzegel, 
naar ons antwoordnummer sturen. 

 Of bel 0475 – 53 47 68  (werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur). 

 Of download het inschrijfformulier op www.oimanhattan.nl en stuur dit uitgeprint en 
ingevuld  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………………………………….................................….. 

  

  

 www.oimanhattan.nl                                                       

info@oimanhattan.nl                                                       

 

 Antwoordnummer 97 

6040 VB  ROERMOND 

 

http://pchdscreen.com/computers-wallpaper/mac-keyboard-computer-wallpaper.html/attachment/mac-keyboard-computer-wallpaper-2/
http://www.oimanhattan.nl/
http://www.oimanhattan.nl/


  

SPORTIEF VALKENSWAARD 

 

Via de onderstaande link vinden jullie de nieuwsbrief van Sport – Onderwijs met nieuws over de activiteiten 

die worden georganiseerd binnen de gemeente Valkenswaard.  

www.valkenswaard.nl/sport  

Met sportieve groet, 

Piet Michielse | Sportconsulent Primair Onderwijs 

     

 IVN SCHOOLJAAR 2017-2018 

Beste ouders, 
 
De datums voor het IVN voor het nieuwe schooljaar zijn bekend. Daarom nu alvast een oproep. 
In oktober zullen onze kinderen de tentoonstelling van het IVN weer bezoeken. 
Het project, dit jaar, heet: “Kleur om te overleven” 
 
Het rooster van de bezoekdata is als volgt: 
 

Oktober VM*) NM*)   Oktober VM*) NM*) 

Maandag   2 Okt 1/2a 3a   Maandag        9 Okt  5b 5/6c 

Dinsdag      3 Okt 1/2b 3/4b   Dinsdag          10 Okt 6a 7a 

          

Donderdag  5 Okt 1/2c 5a   Donderdag     12 Okt 7b 8a 

Vrijdag       6 Okt 4a     Vrijdag            13 Okt 8b  

 
 
                 *) VM=voormiddag  NM=namiddag 
 
Denkt u nu “ik wil ook wel meedoen en zorgen dat alle kinderen de IVN kunnen bezoeken” dan kunt u zich 
opgeven bij de leerkracht van de desbetreffende groep.  
 
De informatieavond voor de ouders is Woensdagavond 27 September om 20.00 uur in het 
Natuureducatiecentrum D’n Nieuwe Hof (IVN gebouw), Bosstraat 25. 
Tel. 040-2018395. 
 
Bezoek ook eens de website van het IVN dan krijgt u alvast een indruk. 
https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/kleur-om-te-overleven 
 
Wij hopen ook dit jaar weer op uw hulp! 

 
Groetjes, 
Meester Frans & Juf Petry  & Ellen van Ham(OR) 
 

 

INSTROMERS 

Boaz Hoeks  13 september  1C 

 

Heel veel plezier op Basisschool 

Schepelweyen!! 

    

http://www.valkenswaard.nl/sport


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag  7 september Juf Marianne 
Juf Marlies 
Juf Petry 

3/4 
5b 
7b 

Juf Germa 
Meester Jos 
Meester Nick 

Vrijdag   8 september Juf Marianne 
Juf Petry 

3/4 
7b 

Meester Nick 
Juf Annecorien 

Maandag 11 september Juf Germa 1c Juf Claire 
Woensdag 13 september Juf Ellen 

Juf Petry 
1/2a 
7b 

Juf Helma 
Meester Nick 

Donderdag 14 september Juf Marianne 
Juf Marlies 
Juf Petry 

3/4 
5b 
7b 

Juf Germa 
Meester Jos 
Meester Nick 

Vrijdag 15 september Juf Petry 7b Juf Annecorien 
Woensdag 20 september Juf Ellen 

Juf Petry 
1/2a 
7b 

Meester Jos 
Meester Nick 

Donderdag 21 september Juf Marianne 
Juf Marlies 
Juf Petry 

3/4 
5b 
7b 

Juf Germa 
Meester Jos 
Meester Nick 

Vrijdag 22 september Juf Petry 7b Juf Annecorien 
 

 

 

    

     

 8 september  Juf Marianne  1/2A  Meester Jos 

VERJAARDAGEN 

September 

7 Lana Wils (2011) 3B / 4B 

9 Robbin Borrenbergs (2006) 8A 

9 Noa Kapteijns (2012) 1/2B 

9 Tijmen de Laat (2007) 7A 

10 Lucas Kremers (2006) 8A 

11 Siem van Drogen (2006) 8A 

11 Kris Vermeulen (2006) 8A 

14 Levi van Hout (2011) 3A 

14 Teun Scheffers (2009) 5B 

18 Hugo Foederer (2011) 3B / 4B 

19 Fayah Barten (2011) 3A 

20 Vera Suijver (2011) 3A 

 

 

JEUGD-IVN  

Als je het leuk vindt om buiten te zijn, de natuur van dichtbij te beleven en op een speelse manier de 

natuur te ontdekken, dan is het Jeugd-IVN, speciaal voor kinderen de 8 en 13 jaar oud, misschien wel wat 

voor jou. 

Meedoen / vragen? 

Een keertje meedoen om te kijken of je het leuk vindt, kost niets.  

Stuur een mailtje naar h.baken@chello.nl en ontvang een  

uitnodigingsmail voor de eerst volgende bijeenkomst.  

Daarnaast kun je altijd een kijkje nemen op onze website:  

https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/jeugd-ivn 

 

 

 

mailto:h.baken@chello.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/jeugd-ivn
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiI2Jfa1dPTAhUHaVAKHYNWAbgQjRwIBw&url=https://www.ivn.nl/afdeling/bergeijk-eersel/jeugd-ivn-iets-voor-jou&psig=AFQjCNEwHtEqDn0JtGoIwY75B8xgmc2lNQ&ust=1493899015904465


OPROEP OUDERLID PASSEND ONDERWIJS DE KEMPEN 

Betreft: oproep voor ouderlid Ondersteuningsplanraad Passend onderwijs De Kempen 
 
Beste ouders, MR-leden, 
 
Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat er voor ieder kind 
een passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio geregeld door het 
Samenwerkingsverband De Kempen. Alle scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs van onze regio maken deel uit van dit samenwerkingsverband. 
(www.podekempen.nl) 
 
Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad 
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs en beschrijft 
in haar ondersteuningsplan het beleid van het samenwerkingsverband. Kernthema’s zijn: 

 de kwaliteit van de basisondersteuning; 

 extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs; 

 verwijzing naar en toelating door SBO en SO; 

 afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg; 

 het financiële beleid van het samenwerkingsverband; 
 
Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door deelname in 
de ondersteuningsplanraad (OPR). Vanuit SKOzoK nemen één ouder en één personeelslid zitting in 
de OPR. 
Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar vastgesteld en 
jaarlijks geactualiseerd. De OPR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Ter voorbereiding op elke 
vergadering dienen inhoudelijke stukken te worden gelezen. 
 
Vacature 
Door vertrek van een ouderlid is er een vacature ontstaan voor een ouder met een kind op een 
SKOZOK basisschool. Wij zijn op zoek naar kandidaten die: 

 zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband, 

 bovenschools kunnen denken en handelen,  

 bij voorkeur ervaring hebben met medezeggenschap (het is niet nodig om lid te zijn van een 
MR). 

 
Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en een korte motivatie 
naar het volgende emailadres: gmr@skozok.nl. Bij meer aanmeldingen wordt er een verkiezing 
gehouden door de GMR. 
 
Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband, vindt u op de website 
van PO de Kempen http://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR) 
Voor extra informatie over de vacature kunt u rechtstreeks contact opnemen met het huidige SKOZOK 
ouderlid: Hetty van Hirsel via e-mail hetty.vanhirsel@hetnet.nl of mobiel 06-51611366. 
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september ook in de OPR weer op volle sterkte kunnen 
starten. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Dian Botteram                          Ineke Mensink 
Voorzitter GMR                        Vicevoorzitter GM 
 

 

 
VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 21 september 2017 op de website. 

 

http://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR)

