
 

BESTE OUDER 

40 jaar basisschool Schepelweyen 

Op het moment dat deze Schepelweyzer wordt verstuurd, vermaken alle leerlingen zich op verschillende 

locaties in de omgeving. Vanochtend hebben we met z’n allen genoten van een heerlijk ontbijt. En wat was het 

gezellig!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk beleeft iedereen een fijne dag en kunnen we straks terugkijken op een geslaagd jubileumfeest. 

De afgelopen weken is iedereen druk bezig geweest met de voorbereidingen voor deze dag. Ontzettend leuk 

om te ervaren hoe betrokken de kinderen zijn.  

Zo zijn er kinderen die tekeningen maken of iets knutselen, komen er heel veel vragen en enthousiaste 

reactie’s en zien we veel kinderen met een vrolijk gezicht rondlopen.  

En dat maakt de voorbereiding voor ons zo ontzettend leuk. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.  

U bent vanmiddag van harte welkom op de afsluitende borrel. Tijdens deze borrel kunt u genieten van een 

aantal optredens van leerlingen van onze school.  

De eerste foto’s van de dag kunt u vinden via onderstaande link: 

https://myalbum.com/album/YkAplwr6vM8b  

 

Studiedag 18 september 

Afgelopen maandag hebben we onze eerste studiedag gehad. Er stonden twee onderdelen van ons 

SchoolOntwikkelingsPlan op de agenda. (Slim plan en Mindset) We hebben o.l.v. juf Lonneke en juf Marianne 

weer drie nieuwe werkvormen geleerd van Slim Plan. (coöperatieve werkvormen).  

Daarnaast hebben we een presentatie gehad van René  Lous van Talentenlab. Hij heeft ons twee uur lang 

meegenomen in de wereld van “de Mindset”. Hierbij kwamen uiteraard de termen “Growth en Fixed” mindset 

veelvuldig terug. We hebben een aantal hele mooie voorbeelden, handreikingen gekregen, die we in ons 

onderwijs heel goed kunnen gebruiken.  
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Meer informatie hierover in een volgende Schepelweyzer.  

’s Middags hebben we het gehad over het jubileum, hebben we een mooi voorbeeld gezien van passend 

onderwijs op Schepelweyen en hebben de leerkrachten de tijd kunnen besteden voor overleg.  

Week tegen het pesten 

Deze week is het, de landelijke week tegen het pesten. Ook wij besteden hier natuurlijk aandacht aan. Niet 

alleen deze week, maar het hele jaar door. Dat doen we door o.a. de lessen 

van onze methode  goed gedaan en groepsgesprekken met de kinderen. 

Maar ook monitoren we het d.m.v. digitale vragenlijsten waarin kinderen aan 

kunnen geven hoe ze zich voelen, of ze gepest worden enz.  

Thuis kunt u er natuurlijk ook over praten met uw kind(eren). Heeft u vragen, 

maakt u zich zorgen, of heeft u tips? Loop even bij de groepsleerkracht 

binnen en bespreek het. Meer informatie vind u op de volgende websites: 

https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/veiligheid/sociale-veiligheid/je-kind-wordt-gepest/   

https://www.weektegenpesten.com/  

De lessen van onze methode, Goed Gedaan, staan deze weken ook in het teken van pesten. Hierover meer bij 

het kopje, Goed gedaan, verderop in deze Schepelweyzer. 

 

Informatie avond 12 oktober 
 

Op donderdag 12 oktober houden we een informatie/ workshop avond. U bent dan van harte welkom om een 

kijkje te komen nemen in de school.  

Wat kunt u van ons verwachten?  

Er zullen een heleboel “marktkraampjes” te zien zijn, waar u informatie kunt krijgen over onze school. O.a. hoe 

werken we met de chromebooks in groep 7/8? Kleuteren op Schepelweyen? MR? Wat doen we met cultuur? 

Hoe ziet de leerlingzorg eruit? Welke schoolontwikkelingen hebben we?  

Er is ook ruimte en tijd voor een gesprek (met een kop koffie) en  u wordt uitgenodigd om mee te denken over 

schoolse zaken.   

Daarnaast zijn er twee workshops.  

Er wordt een presentatie gehouden over het Voortgezet onderwijs. (door de Dhr. Thomassen van sg Were Di) 

en er is een interactieve workshop over de verschillende werkvormen van Slim Plan. (deze wordt gegeven 

door juf Lonneke en juf Marianne). 

De uitnodiging volgt later, maar noteert u de datum alvast in uw agenda!! 

AGENDA 

Woensdag 27 september  IVN info avond ouders 20.00 uur 

Vrijdag 29 september   Juffendag groep ½A 

Maandag 2 oktober   IVN bezoek 1/2A en 3A 

Dinsdag 3 oktober   IVN bezoek 1/2B en 3/4B 

Woensdag 4 oktober    kinderboekenweek  

Donderdag 5 oktober                        staking PO! Alle leerlingen vrij  

Vrijdag 6 oktober                               IVN bezoek 4A 
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EVEN VOORSTELLEN… 

 

Mijn naam is Maurice Mans, 41 jaar, getrouwd en vader van een zoon. Ik woon in het kerkdorp Born, 

gelegen in de 'taille' van Limburg. Inmiddels ben ik vierdejaars student aan de Fontys Hogeschool 

Kind en Educatie Eindhoven. In september 2014 ben ik gestart met de opleiding tot 

basisschoolleerkracht. In het dagelijkse leven was ik tot juli 2015 senior contractbeheerder Collectief 

Pensioen bij Nationale Nederlanden te Heerlen. Na 15 mooie jaren besloot ik om uit dienst te treden 

en een nieuwe uitdaging aan te gaan. 

 

Sinds onze zoon vanaf 2012 naar de basisschool gaat, ben ik erg 

geïnteresseerd geraakt in het basisonderwijs en de pedagogiek. Ik 

sprak tevens een aantal keren met de directeur van deze 

basisschool over het tekort aan mannelijke leerkrachten in het 

basisonderwijs.   

Op de basisschool van mijn zoon waren er vanaf de 

peuterspeelzaal tot en met groep 8 hoofdzakelijk juffrouwen. Een 

klasgenootje van Nicky verwoordde het destijds heel toepasselijk: 

“Volgend jaar is onze juf waarschijnlijk een man”. Ik ben van 

mening dat weer méér mannen voor de klas moeten staan, zodat 

er een gezonde mix en een realistische afspiegeling van de 

samenleving is, ook op de basisscholen. 

 

Naast de opleiding tot basisschoolleerkracht volg ik sinds september 2016 de post-HBO-opleiding 

vakdocent muziek in Tilburg, omdat ik denk dat muziek kan bijdragen aan de persoonsontwikkeling 

van kinderen, maar ook aan de prestaties van leerlingen bij bijvoorbeeld taal of rekenen door het 

ontwerpen van vakoverstijgend onderwijs. 

Op basisschool Schepelweyen ben ik op maandag en dinsdag actief in groep 7A (bij juf Lonneke 

Verspuij en Hanneke van Montfort). Naast deze afstudeerstage werk ik op woensdag, donderdag en 

vrijdag bij Eureka Huiswerkbegeleiding te Maastricht. Hier begeleid ik middelbare scholieren van de 

Bernard Lievegoedschool bij hun huiswerk en geef bijlessen. 

 

ST. MAARTEN 

 

Zaterdag 11 november a.s. vieren we om 19.00 uur in de Martinuskerk in Dommelen het feest van 

St. Maarten. Je kent hem misschien wel. Maarten, of Martinus, was de soldaat die de helft van zijn 

mantel zomaar weggaf aan een bedelaar. Hij wist wel dat het eigenlijk niet mocht en dat hij misschien 

wel in de gevangenis zou worden gezet, omdat hij zijn uniform had stuk gemaakt. Toch deed hij het, 

omdat de bedelaar het dan minder koud zou hebben. Over barmhartigheid gesproken! 

 

Alle kinderen EN hun (groot)ouders zijn van harte welkom in de gezinsviering!! 

Als je met ons wilt meevieren mag je een lampion meebrengen. Je kunt een lampion kopen, maar 

natuurlijk ook zelf maken van bv. een leeg glazen potje, een conservenblik of een uitgeholde suiker- 

of voederbiet. Let wel op de veiligheid en gebruik geen kaars als je papier of karton gebruikt hebt voor 

je lampion. 

 



Na de viering is er een lampionnenoptocht door de tuin  

van de kerk en na afloop van deze optocht is er voor  

alle kinderen heerlijke chocolademelk. 

 

We hopen dat velen aanwezig zijn in de viering en  

meedoen aan de lampionnenoptocht, 

want een optocht is pas leuk als er veel mensen in meelopen. 

 

Tot zaterdag 11 november in de kerk, 

Werkgroep gezinsviering Martinuskerk, Dommelen 

 

 

AFWEZIGEN 

Woensdag 27 september  Juf Ellen  1/2A  Meester Jos 

Donderdag 28 september                 Juf Germa                  3/4B               Juf Bianca 

Maandag 2 oktober   Juf Jantien  5A  Meester Nick 

Woensdag 4 oktober   Juf Ellen  1/2A  Juf Brigitte   

 

GOED GEDAAN!! 

Ouderbrief Goed Gedaan les 3: grapje, plagen en pesten. 

De komende 2 weken ( 25 september  t/m  6 oktober) werken we met Goed Gedaan aan het thema  

     

“grapje, plagen, pesten” 

 

Grapjes maken is leuk, net zoals elkaar een beetje plagen. Maar kinderen moeten wel weten hoe je 

plagen leuk houdt, en ze moeten leren luisteren naar  “stop, hou op!” 

Pesten is niet leuk! Bij pesten wordt steeds hetzelfde kind vernederd en buitengesloten.  

Pesten moeten we samen voorkomen!!!!!! 

 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

Onderbouw: 

 het kan leuk zijn om plaaggrapjes te maken. 

 je moet duidelijk “stop, hou op” zeggen als je het plaaggrapje niet (meer) leuk vindt. 

 hoe kun je het weer goedmaken? 

 

Bovenbouw: 

 elkaar plagen kan leuk zijn en je moet je niet laten kennen, als je een beetje geplaagd wordt. 

 je moet samen zorgen dat er niet gepest wordt door het voor elkaar op te nemen en pesten te  

   melden. 

 op internet wordt erg veel gepest. Wat kun je daar tegen doen? (blokkeren!) 

 

Tips voor thuis: 

 elkaar foppen en plaaggrapjes horen erbij. Daar moet uw kind mee om leren gaan. Maak zelf 

ook 

   eens een plaaggrapje of fop hem/haar op een leuke manier. 



 geef het goede voorbeeld en stop dus altijd meteen als uw kind uw grapje niet leuk vindt. 

 weet dat kinderen soms langzaam de rol van “pester” krijgen doordat anderen lachen om alles 

wat ze doen. 

 zoek contact met school (juf/meester) als u denkt dat er gepest wordt. 

 praat met uw (bovenbouw)kind over plagen en pesten op internet en spreek af dat hij/zij  

   vervelende kinderen blokkeert. 

 

INSTROMERS  

Sofie van de Wouw  25 september 

Maud Foederer  2 oktober 

Julie Gennissen  3 oktober 

 

VERJAARDAGEN 

September 

 
21 

Quinten Fransen (2009) 4A 

21 Ryan Wils (2012) 1/2A 

23 Lorena Bergerie (2011) 3A 

23 Jesse Brandsen (2006) 8B 

23 Tim Reuvers (2010) 4A 

24 Lindsey van Casteren (2009) 5B 

26 Bryan van Geel (2012) 1/2A 

26 Cassidy Mckenzie (2007) 7B 

27 Lars Bos (2006) 8B 

27 Mila Tonné (2007) 6A 

28 Milan Cuijpers (2008) 5C/6C 

28 Fem van Hagen (2012) 1/2A 

28 Lotte Neggers (2010) 4A 

28 Joy van Tiel (2011) 3A 

29 Jorn de Brouwer (2011) 3B / 4B 

30 Sem Timmer (2011) 3A 

   

Oktober 

   2                                   Fayenne Raijmakers   (2012)                                           1/ 2 B                             
   2                                   Sam Teeuwen (2007)                                                        7B                                
   4                                   Bas Mensch (2012)                                                          1/ 2 B 



 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 5 oktober 2017 op de website              

. 

 

 


