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BESTE OUDER 

Vandaag komt de Schepelweyzer een dag eerder dan gebruikelijk. Zoals jullie allemaal weten gaat onze 

school morgen dicht i.v.m. de landelijke onderwijsstaking. De redenen hiervoor heeft u in een eerder 

verstuurde brief en natuurlijk in de media kunnen horen.   

Ook u kunt als ouder uw stem laten gelden. Dat kan via de volgende link: https://www.poinactie.nl/ouders/  
#STOP DE WERKDRUK  #WIJ STAKEN OOK VOOR DE TOEKOMST VAN UW KIND  #CODE ROOD  #WIJ ZIJN HET ZAT    

 

Schepelmarkt donderdag 12 oktober 

U heeft het via onze website al kunnen lezen. Op donderdagavond 12 oktober houden we voor alle ouders 

een inloop/ markt/ info avond. De uitnodiging hiervoor staat verderop in deze Schepelweyzer. Hopelijk 

heeft u even tijd om tussen 19.30 uur en 21.00 uur de school te bezoeken. Om 20.00 uur start een 

presentatie over het Voortgezet Onderwijs. 

 

Kinderboekenweek 

Heeft u de versierde, grote hal al gezien? Het podium is namelijk tijdelijk veranderd in een echt 

griezelpodium. Dit heeft alles te maken met de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is namelijk: 

Gruwelijk Eng.  

Vandaag zijn er voor alle groepen (interactieve) voorstellingen geweest in de grote hal en in de Showroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over de Kinderboekenweek, vind u op de volgende website: 
http://www.kinderboekenweek.nl/  

 
Jubileum 

Inmiddels al weer twee weken geleden dat we ons 40 jarig jubileum vierden, maar we kijken nog veel met 

heel veel plezier terug op deze geslaagde dag.  

Foto’s hiervan zijn via de volgende link te bekijken: 

Ontbijt              Blokhut groep 1 t/m 3          Duinoord groep 4 t/m 6      Taarten maken/ dans groep 7/8           

Paintball groep 7/8                       Kano groep 7/8                   Van alles wat 

Hartelijk dank voor de hele fijne ouderhulp op deze dag. 

Met vriendelijke groet namens het hele team, 

Hein Lepelaars 

 

 
 

 

https://www.poinactie.nl/ouders/
http://www.kinderboekenweek.nl/
https://myalbum.com/album/5cIP1FmxNn5u
https://myalbum.com/album/nzoq3g5qu2El
https://myalbum.com/album/ooimil3KuQvL
https://myalbum.com/album/RpOF6wHPfx0e
https://myalbum.com/album/CNM3xwHDrUnX
https://myalbum.com/album/ulx65jpjYg4G
https://myalbum.com/album/YkAplwr6vM8b




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKEERSPROJECT 

Woensdag 11 oktober 2017 nemen alle kinderen van Schepelweyen deel aan een verkeersproject. 

 

 Groep 1-2 oefenen dan het lopen en oversteken op de Korfvlechterwei. 

 Groep 3 lost een verkeersspeurtocht op.  

 Groep 4 heeft een fietscircuit op de middenbouwspeelplaats  

 Groep 5 heeft een fietscircuit op de onderbouwspeelplaats. 

 Groep 6 fietst een verkeerstocht onder begeleiding door Dommelen en Valkenswaard. 

 Groepen 7 en 8 oefenen op een fietsbehendigheidsbaan, uitgestald op het terenplein. 

Het spreekt voor zich, dat de kinderen van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 die dag hun fiets mee naar 
school nemen. 

 

Het stallen van de fietsen die dag: 

 Groep 4: zetten hun fiets in de omheinde stalling bij groep 5. 

 Groep 5: zetten hun fiets voor de kleuterklassen in de stalling bij de hoofdingang, binnen het hek. 

 Groep 6: in de rekken bij de gymzaal.   

 Groep 7A : op de onderbouwspeelplaats voor ingang NSO. 

 Groep 7B : op het gras voor het terenplein aan de linkerzijde.  

 Groep 8A : op het gras voor het terenplein aan de rechterzijde.  

 Groep 8B : voor het computerlokaal.  

 

Ouders die die dag komen helpen, kunnen hun fiets stallen voor klas 5B van juf Marlies. 

Vriendelijk verzoek om die dag aan de Korfvlechterwei buiten het hek géén fietsen te stallen en ook géén 
auto’s te parkeren. 

Kinderen van de overige groepen vragen wij vriendelijk die dag géén fiets mee te nemen. 

De hulpouders zijn nader geïnformeerd. 

Wij hopen op een gezellige en leerzame dag met mooi weer! 

 

De verkeerswerkgroep 

Marlies ter Huurne, Margo Spoorenberg, Ine Kwinten, Rian Bos              

 

 

AGENDA 

Donderdag   5 oktober   Staking PO, alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag   6 oktober   IVN 4A 

Maandag  9 oktober   IVN 5B + 5/6C 

      groep 8 NIO 

Dinsdag  10 oktober   6A + 7A 

Woensdag 11 oktober   Verkeersdag 

Donderdag 12 oktober   IVN 7B + 8A 

      Schepelmarkt 19.30 uur 

Vrijdag  13 oktober   IVN 8B 

Maandag t/m Vrijdag   

16 t/m 20 oktober     Herfstvakantie 

Dinsdag  24 oktober   IVN 5A  13.00 uur – 15.00 uur! 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GOED GEDAAN 

Goed Gedaan les 4: opkomen voor jezelf! 
 
Van 9 oktober t/m 27 oktober werken we aan het thema: opkomen voor jezelf! 
Goed opkomen voor je eigen belangen, is lastig.  
De één durft niet hardop te zeggen wat hij/zij wil, terwijl de ander juist probeert af te dwingen dat hij/zij 
zijn of haar  zin krijgt. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 

 hoe kun je het beste vragen of je mee mag spelen: zeg “hoi”, wees aardig,  
vraag of je mee mag doen. 

 meestal mag je wel meespelen, maar soms ook niet.  
Zeg dan “jammer” en ga iets anders doen. 

 als iemand iets doet wat jij niet fijn vindt, kun je: 
o stil wegkruipen (niks durven zeggen) 
o boos tekeergaan (mopperen, schreeuwen, schelden) 
o slim aanpakken (kalm zeggen wat voor jou niet fijn is) 

 slim aanpakken werkt meestal het beste. 
 
Tips voor thuis: 

 leer uw kind om op een prettige manier aandacht te  
vragen door tijd voor hem/haar te nemen als hij/zij  
daar leuk om vraagt, maar negeer hem/haar als  
hij/zij door u heen praat of dwingt. 

 duidelijk zeggen dat je iets niet durft ,  
is óók opkomen voor jezelf. 

 geef het goede voorbeeld door zelf slim aan te  
pakken als uw kind iets doet wat u niet fijn vindt. 

 leg uit waarom het gedrag van uw kind niet fijn is voor u: 

 ik kan niet lezen als de muziek zo hard staat 

 ik kan de schuur niet in als jouw fiets zo scheef staat 

 ik ben ongerust als ik niet weet waar jij bent. 
 

 

 

 

DRINGENDE OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN 

COMMUNIEWERKGROEP! 

Al jaren wordt met veel plezier de Eerste Heilige Communie in Dommelen 
voorbereid door pastores en ouders die deel uitmaken van de 
Communiewerkgroep. Maar dat kan alleen zo blijven bestaan als meerdere 
vrijwilligers zich hiervoor willen inzetten. Voor dit schooljaar telt de 
werkgroep drie leden. Twee leden hebben gezegd dat dit hun laatste jaar 
is. 

 

We zijn daarom nog steeds op zoek naar versterking. We denken hierbij 
vooral aan ouders met kinderen die hun communie nog niet hebben 
gedaan en ook willen meehelpen in een jaar dat hun kind de communie niet 
doet. Maar ook anderen zijn welkom! We streven ernaar van elke school in 
Dommelen een vertegenwoordiging te krijgen. Op dit moment is alleen 
Agnetendal in de werkgroep vertegenwoordigd. Vanwege overdracht en 
opvolging is het fijn als we al dit jaar versterking krijgen. 

 

Dus, vindt u het belangrijk dat de Communie in Dommelen gevierd kan 
blijven worden en wilt u daar uw steentje aan bijdragen?  
Neem dan contact op met Heddy Sengers 040-2011674/06-40382475 of 
mail naar cwgdommelen@outlook.com      

 

 

mailto:cwgdommelen@outlook.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkn7_wxNLWAhULbFAKHatSC1wQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/324118504414587374/&psig=AOvVaw1j7is48y6UWTE0o7eEUgoh&ust=1507054096569692
http://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+communie&view=detailv2&&id=CC738ABEFB2046C38DF349F474CAA61A4386F6F8&selectedIndex=831&ccid=ZUfKz6G8&simid=608026640927229220&thid=OIP.M6547cacfa1bce6452eb68239affcf482o0


  GEVONDEN VOORWERPEN 

De kist met gevonden voorwerpen zit weer vol! 

De spullen worden binnenkort op een tafel voor de 

hoofdingang uitgestald, daarna worden de spullen 

weggedaan.  

Kom kijken of er iets van uw kind bij ligt! 

  

KINDERBOEKENWEEK 2017 
 
Griezelen tijdens de Kinderboekenweek! 
Kinderboekenweek bij Bibliotheek De Kempen - 4 tot 15 oktober 2017 
 
Je bent nooit te oud om te griezelen. De grens tussen wat lekker griezelig  
is en wanneer het echt eng wordt, ligt voor iedereen anders.  
Door te lezen over griezelige dingen ben je in staat de enge dingen te bedwingen en blijft griezelen leuk! 
De Kinderboekenweek 2017 staat dit jaar in het teken van griezelen en engerds.  
Er is van alles te doen bij Bibliotheek De Kempen! 
  
Voorstellingen tijdens de Kinderboekenweek in Valkenswaard 
 
Boekpresentatie voor peuters en kleuters 
De Kinderboekenweek in Valkenswaard start op woensdag 4 oktober van 15.30 tot 17.00 uur met de 
boekpresentatie van het boek “Gijs Giraf” door schrijfster Marijn Welten. Het programma is geschikt voor 
peuters en kleuters.  
Marijn leest haar boek voor, kinderen kunnen daarna hun eigen Gijs Giraf kunst maken en spelen en 
verkleden rond het thema van het boek. 
 
Workshop voorlezen, muziek en bewegen 
Op zaterdag 7 oktober om 10.30 uur is de workshop van Liesbeth van der Kruis rond het thema 
griezelen. Deze workshop is geschikt voor kinderen van 2 ½  tot 9 jaar. 
 
Geheime voorstelling 
Hiervoor zijn alle basisscholen van de gemeente Valkenswaard benaderd. De scholen die zich hebben 
ingeschreven krijgen hiervoor nog een aparte uitnodiging. U kunt u hier niet meer voor aanmelden. 
 
Maak een griezelige selfie tijdens de Kinderboekenweek en win leuke prijzen! 
Tijdens de Kinderboekenweek kun je een griezelachtig leuk boek winnen met de selfie actie van 
Bibliotheek De Kempen. Er worden griezelachtige enge kinderen gezocht! Wie post de meest originele 
selfie? De meest enge en creatieve selfies die gepost worden op Facebook winnen een leuk boek.  
Meer informatie is te vinden op de website van Bibliotheek De Kempen. 
 
Gouden en Zilveren Griffels en Penselen 
De mooiste kinderboeken van het jaar winnen Gouden en Zilveren Griffels en Penselen. De Zilveren 
exemplaren zijn uitgereikt en bij de start van de Kinderboekenweek volgt de Gouden Griffel. Alle 
bekroonde boeken zijn te leen bij de bibliotheek en via www.bibliotheekdekempen.nl. 
 
Op naar Bibliotheek De Kempen in Valkenswaard!  Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken! 
 
Voor alle informatie over de activiteiten in de Kinderboekenweek bij Bibliotheek De Kempen in Bladel, 
Hapert, Reusel, Eersel, Bergeijk, Valkenswaard, Oirschot, Cranendonck, zie 
www.bibliotheekdekempen.nl. 
 
 

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFWEZIGEN 

Maandag 
 

  9 oktober Juf Jantien 5A Meester Nick 

Woensdag 11 oktober Juf Ellen 
 

1/2a 
 

Meester Jos 
 

Woensdag 25 oktober Juf Ellen 
Juf Marlies 

1/2a 
5b 

Juf Helma 
Juf Claire  

 

VERJAARDAGEN 

 OKTOBER   Groep 

4 Bas Mensch (2012) 1/2B 

5 Sharon Janssens (2005) 8A 

6 Neele Everaerts (2010) 3B / 4B 

7 Cas van Winkel (2010) 3B / 4B 

7 Loeke van Winkel (2010) 4A 

8 Bas de Backer (2009) 5B 

8 Lieke Reuvers (2007) 7B 

9 Pim Scheffers (2007) 6A 

10 Lydeke Hoedt (2006) 7A 

10 Siddharth Pahlad (2009) 5A 

10 Lars Vaassen (2006) 8B 

11 Wout den Oudendammer (2005) 8A 

11 Jennifer Schuur (2008) 6A 

12 Lynn Franken (2012) 1/2A 

13 Jesse Spierenburg (2011) 3A 

14 Quinn Snijders (2006) 7A 

15 Lizzy van Geel (2009) 5B 

15 Dex van Gerwen (2010) 4A 

15 Jordy van Roij (2009) 5B 

16 Jeroen Steeneken (2005) 8B 

16 Sander Steeneken (2005) 8A 

18 Bodi Stevens (2005) 8B 

20 Martijn Schiebaan (2008) 6A 

22 Noah Bekelaar (2008) 5A 

23 Nikola Raijmakers (2007) 7A 

23 Tijn van Veldhoven (2009) 5B 

24 Jonas Klokgieters (2012) 1/2A 

 

 

September 

7 Lana Wils (2011) 3B / 4B 

9 Robbin Borrenbergs (2006) 8A 

9 Noa Kapteijns (2012) 1/2B 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 26 oktober 2017 op de website. 

 

INSTROMERS 

Lieve Hurkmans 13 oktober 1C  

Cas Vastré  23 oktober 1C 

Tess Kaizer  25 oktober 1C 

 
Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

 

 


