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BESTE OUDER, 

Na een heerlijk zonnige herfstvakantie gaan we de tweede periode van het schooljaar in. De 

komende tijd worden de dagen “steeds korter”. We willen u dan ook vragen om er voor te zorgen 

dat uw kinderen goed zichtbaar zijn binnen het verkeer. Dit kan op de fiets door goed werkende 

verlichting, maar als voetganger ook heel goed door reflecterende kleding of hesjes. Veiligheid 

vóór alles!!! Slechter weer betekent ook weer meer verkeer rondom onze school. Bij het parkeren 

ontstaan hierdoor vaak onoverzichtelijke situaties. Vandaar ons verzoek aan u:  

Let u er op dat u zich aan de regels houdt m.b.t. het parkeren bij de school.  

Voor de gele stroken op de trottoirbanden mag niet geparkeerd of gestopt worden.  

Samen maken we de omgeving rondom de school veiliger. 

 

Kinderboekenweek 

In de laatste weken voor de herfstvakantie stond de school in het teken van de Kinderboekenweek. 

Dit jaar met het thema: “Griezelen, Gruwelijk Eng”. 

De hal was helemaal in griezelstijl ingericht, er zijn voorstellingen geweest en er zijn ook een 

aantal ouders, opa’s of oma’s die hebben voorgelezen in verschillende groepen.  

Bij de opening van de Kinderboekenweek mochten de leerlingen verkleed naar school komen. 

Hiervan zijn prachtige foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn via onderstaande link te bekijken: 

FOTO’S OPENING KINDERBOEKENWEEK 

     

Infoavond/ Schepelmarkt 

Op donderdag 12 oktober hebben we een info-avond/ Schepelmarkt georganiseerd. Er waren een 

heleboel marktkraampjes, waarin de  leerkrachten informatie deelden over o.a. onze leerlingzorg, 

de schoolontwikkelingen, SLIM PLAN, Voortgezet Onderwijs coach/leergesprekjes enz. Foto’s van 

deze avond zijn te bekijken via onderstaande link:   

FOTO’S INFO AVOND 

         

https://myalbum.com/album/0uDbmBKoU70B
https://myalbum.com/album/4ROK2udsIApy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GOED GEDAAN 

Ouderbrief Goed gedaan les 5: blij met jezelf! 

Van 30 oktober t/m 10 november  werken we met Goed Gedaan! aan het thema “blij met jezelf”. 

Zelfvertrouwen is heel erg belangrijk voor iedereen. 

Kinderen mogen trots zijn op hun prestaties. Niet omdat ze beter zijn dan de ander, maar omdat zij zelf 

weer wat bijgeleerd hebben. 

 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

 

 het is goed om elkaar complimentjes te geven. 

 je mag trots zijn als je iets knaps of moeilijks doet. 

 je moet sportief winnen (niet opscheppen) en verliezen (“jammer” zeggen). 

 

Tips voor thuis: 

 

 geef uw kind vaak complimentjes; dat kan ook door middel  van een knipoog of een opgestoken  

   duim. 

 wees niet te snel bezorgd. U lijkt dan weinig vertrouwen te hebben in wat uw kind al kan.  

    Uw kind kan daardoor aan zichzelf gaan twijfelen. 

 wil uw kind iets zelf doen, maar denkt u dat hij/zij dat écht nog niet kan, bedenk dan (samen) 

een  

    stappenplan. Uw kind mag steeds één stapje meer zelf doen. 

 voor de bovenbouw:  

    geef duidelijke grenzen aan, maar ook genoeg ruimte om zelf iets nieuws uit te laten proberen. 

    vertel uw kind, dat u trots bent op hem/haar omdat hij/zij zich aan de afspraken houdt en/of 

    rekening houdt met anderen. 

 

Tenslotte: trotse ouders geven zelfvertrouwen! 

 

Werkzaamheden in de school 

In de herfstvakantie is er een begin gemaakt met het vervangen van de internetbekabeling. Doel 

hiervan is om de school weer helemaal “Future-proof” te maken. Er wordt namelijk steeds meer 

gebruik gemaakt van chromebooks of andere losse devices (o.a ipads, tablets).  

Om ervoor te zorgen dat we in de nabije toekomst over een goede draadloze verbinding 

beschikken, wordt  het huidige kabelnetwerk vervangen. Dit kan dus mogelijk overlast in de 

gangen en in de hal veroorzaken.  

Als alles volgens planning verloopt is het project over twee weken afgerond. 

Met vriendelijke groet namens het team, 

Hein Lepelaars 
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BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF! 

 

Informatieavond GGD 

 

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een 

schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 

Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 november een informatieavond 

voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.  

 

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De 

meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in 

Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal 

verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.  

Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt 

veranderen. 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde 

ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie 

over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het 

bedplassen aan te pakken.  

U bent van harte welkom op dinsdag 7 november in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 

19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten 

voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 

www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de 

sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Via de link: Jaarverslag MR 2016-2017  kunt u het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 lezen.  

https://www.schepelweyen.nl/-uploads/files/insite/jaarverslag-mr-2016-17.pdf


 

INSTROMERS 

6 november  Keano van den Eeden  Groep 1C 

AFWEZIGEN 

Donderdag 26 oktober  Juf Germa   3/4B  Juf Carlijn 

Woensdag 1 november  Juf Ellen   1/2A  Meester Jos 

Woensdag 8 november  Juf Ellen    1/2A  Meester Jos 

     Juf Annemarie             3A  Meester Nick 

SINTERKLAAS 

 

Het lijkt nog ver weg , maar toch breekt de Sinterkaastijd al weer eerder 

aan dan u denkt. Op 18 november zal Sinterklaas met zijn Pieten 

aankomen in Nederland. Ook dit jaar willen we de school weer in gezellige 

Sinterklaassfeer brengen Daarvoor kunnen we uw hulp goed gebruiken. 

Heeft u zin en tijd om mee te helpen met het versieren van de school dan 

bent u van harte welkom op maandag 20 november vanaf 19.30 uur. We 

hopen op een grote opkomst zodat we het Sinterklaasfeest weer in een 

mooi versierde school kunnen vieren.  

 
                                                                                                 
 

Het lijkt nog ver weg , maar toch breekt de Sinterklaastijd al weer 

eerder aan dan u denkt. Op 18 november zal Sinterklaas met zijn 

Pieten aankomen in Nederland. Ook dit jaar willen we de school 

weer in gezellige Sinterklaassfeer brengen. Daarvoor kunnen we uw 

hulp goed gebruiken. Heeft u zin en tijd om mee te helpen met het 

versieren van de school, dan bent u van harte welkom op maandag 

20 november vanaf 19.30 uur. We hopen op een grote opkomst 

zodat we het Sinterklaasfeest weer in een mooi versierde school 

kunnen vieren.  

 

VERJAARDAGEN 

26 Shreya Pahlad (2006) 7A 

27 Sem Bos (2009) 4A 

27 Maartje van der Honing (2011) 3A 

27 Meike Jacobs (2006) 8A 

28 Tigo Schaap (2006) 7B 

29 Megan van Casteren (2007) 5C/6C 

29 Sterre Hurkmans (2009) 5C/6C 

29 Stan Wijnen (2006) 7B 

30 Demy Lathouwers (2006) 8B 

31 Isabel Aarts (2005) 8B 

 

   

   

   

   
   

   

 

NOVEMBER 

5 Donald Arents (2007) 7A 

7 Jasmijn van de Kerkhof (2006) 7A 

8 Bryan-Allen van Bokhoven (2010) 3B / 4B 

8 Sven Knoester (2006) 7B 

8 Esmée Luijkx (2007) 7B 

9 Lars van Gompel (2006) 7B 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 9 november 2017 op de website. 

 


