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BESTE OUDER 

Schoolplein  

In overleg met een aantal ouders hebben we het plan opgepakt om ons schoolplein aan te pakken. 

Hierover hebben we ook overleg met gemeente en wijkraad gehad. (Partners die nodig zijn om onze 

plannen te verwezenlijken).  

Ook de kinderen worden natuurlijk hierbij betrokken. De komende tijd gaan ze meedenken om tot een 

nieuw ontwerp te komen. Hun bevindingen worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.  

In de grote hal is een hoekje ingericht waar kinderen ideeën kunnen opdoen en waar ook de nodige 

ontwerpen komen te hangen.  

Ons doel is om op korte termijn samen tot een nieuw ontwerp te komen zodat er vanaf het voorjaar 

concrete acties kunnen worden uitgezet. Hierbij zullen we uw hulp ook hard nodig hebben. Via de 

Schepelweyzer houden we u op de hoogte.  

 

Anti-pest lied 

Meester Maurice (LIO groep 7) heeft tijdens de week tegen het pesten een anti-pest lied gemaakt. Nu leek 

het ons een leuk idee om hiervan een “Schepelweyen-eigen” lied van te maken. In dat lied moeten onze 

leerlingen natuurlijk een actieve rol hebben. Meester Maurice gaat maandag en dinsdag a.s. aan de slag 

met het opnemen van het lied en de videoclip. Een heleboel leerlingen uit onze groepen 5 t/m 8 spelen 

een rol in de clip. We hopen deze medio december aan u te kunnen presenteren.  

Naast dit lied heeft Maurice vorig jaar al een aantal liedjes opgenomen waarin spellingregels worden 

uitgelegd.  Deze zijn te bekijken en te beluisteren via de volgende links:  

Is het hun, hen of zij of Schrijf je een D, een T of DT 

  

Schooljudo groep 3 en 4 

De komende zes weken staat de gymles op dinsdagochtend voor onze groepen 3 en 4 in het teken van de 

waarden:  Respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en discipline. We doen 

namelijk met onze groepen 3 en 4 weer mee met het Schooljudo project. Een lessenserie waarbij 

kinderen o.l.v. een gekwalificeerde Schooljudo leraar (Olaf van Geel) gaan oefenen met de hierboven 

genoemde kernwaarden. Ze krijgen allemaal een echt judopak en mogen op een echte judomat oefenen. 

Naast de belangrijke opvoedkundige waarden staat ook het "plezier hebben" centraal.Heeft u hierover nog 

vragen of opmerkingen? Loop gerust even binnen.  

 

Boodschappenmand 

Vorige week kregen we vanuit de Boodschappenmand de vraag of we weer mee wilden werken aan een 

inzamelingsactie. http://www.deboodschappenmand.nl/ . (vorig jaar hebben we ook meegedaan met deze 

actie). 

Met de feestdagen in het vooruitzicht is er namelijk een tekort aan voedsel bij de voedselbank. 

De Boodschappenmand Valkenswaard is een stichting die zich belangeloos inzet voor mensen die moeilijk 

rond kunnen komen. Zij stellen gratis consumptieartikelen ter beschikking aan deze doelgroep. Hiervoor 

zijn ze echter grotendeels afhankelijk van giften. Uiteraard steunen we deze actie en hopen we dat we met 

onze school hieraan ons steentje te kunnen bijdragen. Voor deze inzamelingsactie brengt de 

Boodschappenmand een aantal kratten die bij de hoofdingang en bij het podium in de grote hal geplaatst 

zullen worden. Eind november worden deze weer opgehaald.  Het zou heel fijn zijn als iedereen er wat 

(houdbaar) etenswaar in zou willen stoppen voor de minder bedeelden onder ons, zodat zij ook kunnen 

genieten van de gezellige feestdagen. (geen speelgoed a.u.b.) 

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3jC_0J-iXI
https://www.youtube.com/watch?v=fTkb0p5MyjA
http://www.deboodschappenmand.nl/


INFORMATIEAVOND OVER SOCIAL MEDIA EN CYBERPESTEN 

Vrijdag 17 t/m vrijdag 24 november 2017 Week van de Mediawijsheid  

Bibliotheek De Kempen organiseert samen met Cordaad Welzijn gratis informatieavond 

over social media en cyberpesten. 

 

De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een wereld vol media. Een wereld waarin je 

slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op ontdekkingsreis te gaan. Waarin je eenvoudiger met 

elkaar in contact kan komen dan ooit tevoren. Maar behalve deze eindeloze mogelijkheden, zijn er ook 

risico’s. Van cyberpesten en wraakporno tot nepnieuws en radicalisering. De manier waarop we ons 

online gedragen, kan uiteindelijk grote maatschappelijke gevolgen hebben. 

 

Hierover moeten we met elkaar in gesprek, maar dat is niet altijd even makkelijk. Omdat we elkaar niet 

begrijpen, een andere ‘taal’ spreken of de mediawijze skills missen om tot de kern door te kunnen 

dringen. Daarom is het thema van de Week van de Mediawijsheid 2017 Generatie Media: samen 

mediawijs. 

 

Informatieavond 

Bibliotheek De Kempen organiseert samen met Cordaad Welzijn op 21 november een informatieavond 

over social media en cyberpesten. Ouders van kinderen uit groep 7 en 8 en de brugklas zijn vanaf 19.30 

uur van harte welkom in de bibliotheekvestiging in Valkenswaard. Het programma start om 20.00 uur. 

 

Pesten via internet 

Cyberpesten is het pesten via internet. Het gebeurt vaak via social media, zoals Facebook, Instagram en 

Snapchat, maar ook via SMS, WhatsApp of e-mail. Tegenwoordig is iedereen al vanaf jonge leeftijd 

verbonden met het internet. Daarom is cyberpesten een groeiend probleem. Hoe herken je het? Wat kun 

je ertegen doen?  

Marc Nemelc, jongerenwerker van Cordaad Welzijn, Floris Brocaar van Novadic-Kentron en Marjolein 

van de Klundert van Humanitas lichten het onderwerp toe. 

 

Aanmelden 

Locatie: Bibliotheek Valkenswaard, Hofnar 12 te Valkenswaard 

Tijd: 20:00 uur tot 22.00 uur, binnenlopen vanaf 19:30 uur 

Aanmelden via: valkenswaard@bibliotheekdekempen.nl of  

(085) 77 33 287 of via de website www.bibliotheekdekempen.nl 

 

Een actueel overzicht van alle activiteiten rondom  

de Week van de Mediawijsheid is terug te vinden  

op de website van Bibliotheek De Kempen.   

 

 

AGENDA 

Maandag  20 november   Versieravond Sinterklaas 19.30 

 

   

 

 

 

 

Vervangers 

Het ziekteverzuim binnen onze stichting is de laatste weken verder opgelopen. (maanden oktober-maart 

is het verzuim vaak hoger door o.a. griep). Dit heeft als consequentie dat er op sommige dagen 

onvoldoende vervangers beschikbaar zijn.  

Tot nu toe, hebben we, met wat passen en meten, alle openstaande vervangingen kunnen invullen.  We 

hopen dat we dat de komende tijd ook kunnen blijven organiseren. Mocht dat niet lukken en zijn er geen 

vervangers bij ziekte of afwezigheid van een collega, dan zullen we de groep moeten opsplitsen over 

andere groepen.  

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GOED GEDAAN 

Ouderbrief Goed gedaan les 6: samen spelen en werken 

Van 13 november t/m 24 november werken we met Goed Gedaan aan het thema 
 
    “samen spelen en werken”. 
 
Om goed samen te kunnen spelen en werken, is het belangrijk dat kinderen leren 
overleggen/onderhandelen met leeftijdsgenootjes. 
Wat wil ik? Wat wil jij? En hoe pakken we het aan als we allebei iets anders willen? 
 
In de klas komt aan de orde: 
wat moet je doen als je samen wilt spelen: 

 vertel allebei duidelijk wat je wilt. 

 bedenk samen hoe het voor allebei leuk is. 

 geef de ander (een beetje) zijn/haar zin én zorg dat je zelf ook (een beetje) je zin krijgt. 
 
Tips voor thuis: 

 stimuleer uw kind om te zeggen wat hij /zij wel wil, in plaats van wat hij/zij niet wil.  
 Dat is veel duidelijker. 

 geef het goede voorbeeld: zeg niet: “ik heb geen zin om voor te lezen”, maar……. 
“ik wil nu de krant lezen, als jij naar bed gaat, lees ik dat boekje voor”. 

 gebruik bij kinderen onderling vaak het “om-de-beurt-principe”: om de beurt kiezen welk spel 
gespeeld wordt, om de beurt vertellen. 

 onderhandel niet over alles met uw kind. Wees duidelijk over het feit dat u de volwassene bent 

en regels stelt.                                
 

 

 

AFWEZIGEN 

Woensdag   15 november Juf Ellen 
 

1/2A 
 

Juf Brigitte 

Woensdag 22 november Juf Ellen 
Juf Annemarie 
 

1/2A 
3A 
 

Juf Helma 
Meester Nick 
 

 

INSTROMERS 

Chantal de Back 12-11-2013 1C  

Danique van Roij 17-11-2013 1C 

 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipxbryuazXAhVIJOwKHUCcB9IQjRwIBw&url=http://www.albertschweitzer.net/sociale_talenten.htm&psig=AOvVaw1caeMM4MkuszPQ1bbMCWeJ&ust=1510143710018149
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPrNmxuqzXAhWJpaQKHZK9BkkQjRwIBw&url=http://www.infoforyou.simpsite.nl/&psig=AOvVaw08LrGmfOIlNtWlTkcYe9x_&ust=1510143850792320
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPrNmxuqzXAhWJpaQKHZK9BkkQjRwIBw&url=http://www.albertschweitzer.net/sociale_talenten.htm&psig=AOvVaw08LrGmfOIlNtWlTkcYe9x_&ust=1510143850792320


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

November 

9 Lars van Gompel (2006) 7B 

10 Sven Hertroijs (2011) 1/2A 

11 Charlotte Bekelaar (2011) 1/2B 

16 Djim Laurijsen (2009) 4A 

17 Giel Kwinten (2008) 5A 

17 Demi Roijter (2011) 3A 

21 Brett Dubach (2005) 8A 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 23 november 2017 op de website. 

 

 


