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Nr.6 

BESTE OUDER 

Heeft u onze mooi versierde school al gezien? Afgelopen maandag is de school weer helemaal in 

Sinterklaasstijl gebracht door een heleboel behulpzame ouders. Het ziet er allemaal weer prachtig 

uit.  

Op dinsdag 5 december bezoekt de Sint onze school. De werkgroep is druk bezig om de 

activiteiten rondom Sinterklaas goed te organiseren. Op woensdag 6 december hebben we een 

studiedag en zijn de kinderen dus allemaal een dagje vrij. 

 

 

                              

PO in actie/ mogelijke staking   

Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Graag 

geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties. 

Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld over het 

regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar 

die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 

2021 voldoende in de werkdruk investeren.  

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het verbeteren van 

de arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om de 

salarissen van de leraren meer gelijkte trekken met het salaris van docenten in het voortgezet 

onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst 

genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs op het gewenste peil te houden. 

Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het 

voor het primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier onaangenaam door verrast.  

De onderwijsorganisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek 

gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. Ze hebben daarbij een ultimatumbrief 

voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december 

een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het 

primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december 

een landelijke staking. (Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het 

recht om het werk neer te leggen. Wij zullen onze leerkrachten die willen staken hiertoe dan ook in 

de gelegenheid stellen).   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Kerst 2017 

De voorbereidingen zijn al weer volop aan de gang om er weer een gezellige 

kerstviering van te maken. 

Donderdag 21 december a.s. hebben alle kinderen een gezamenlijke kerstlunch voor het versierde 

podium in de hal. 

Wij maken gebruik van het continurooster en de kinderen zijn dan om 14.15 uur uit. 

Houdt u hier a.u.b. rekening mee.  

 

Kinderen hoeven die dag geen brood mee te nemen en de BSO opent haar deuren om 14.15 uur. 

 

Wat wij verder nog gaan doen, kunt u lezen in de volgende Schepelweyzer.  

Groetjes van de kerstcommissie 

Audrey, Eva, Karin S., Karin C., juf Hanneke, meester Nick en juf Margo 

 

 

 
Wat betekent dit voor onze school? 

Hoewel wij allemaal achter het doel van de acties staan, doen wij niet mee met de aangekondigde 

staking op 12 december a.s. Uw kind/kinderen gaan op deze dag gewoon naar school. 

 

Oudergesprekken 

Volgende week dinsdag en donderdag zijn de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7. Een mooie 

gelegenheid om het met de groepsleerkracht over de ontwikkeling van uw kind te hebben. In de 

grote hal liggen hiervoor de inschrijflijsten. Onze beide groepen 8 volgen een ander tijdspad. 

 

Boodschappenmand 

De twee boodschappenmanden beginnen steeds meer                                                                 

gevuld te raken. Dank daarvoor. Ze staan nog enkele                                                                   

weken bij de hoofdingang en bij het podium in onze grote hal.   

Elke bijdrage is welkom.  

 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

 

 

 



                                                        

 

  

AGENDA 

Dinsdag 28 november   Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

Donderdag 30 november  Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

Dinsdag 5 december   Sinterklaasfeest 

Woensdag 6 december  Studiedag alle leerlingen vrij  

GOED GEDAAN 

Ouderbrief Goed gedaan les 7: druk,druk,druk………………… 

Van 27 november t/m 8 december werken we met Goed Gedaan aan het thema: 

 

“druk, druk, druk…” 

 
Soms krijgen kinderen te veel indrukken, hebben een te druk programma of moeten aan allerlei 

verwachtingen voldoen. 

Kinderen raken dan gespannen en kunnen onrustig en/of druk worden. 

 

In de klas komt aan de orde: 

 als je druk bent, praat en beweeg je veel en zit je hoofd vol plannen. 

 spannende dingen kunnen soms leuk zijn, maar soms ook niet. 

 je kunt je armen, benen en mond zélf stopzetten. 

 je wordt weer kalm, als je dan even lekker gaat zitten of liggen en aan iets rustigs denkt. 

 

Tips voor thuis: 

 kinderen hebben veel energie en bewegen graag; geef uw kind daarom elke dag de kans 

om buiten 

    te spelen en zich lekker uit te leven. 

 help uw kind weer rustig te worden als hij echt té druk is door zelf héél rustig te blijven, 

maar wel  

duidelijk te zeggen wat hij/zij nu moet gaan doen. Bedenk een activiteit die rust geeft en 

ontspant. 

    Bijvoorbeeld: een mooi kasteel bouwen. 

 praat met uw kind als hij/zij gespannen is. Stel hem/haar gerust: een beetje spanning voor 

een toets of wedstrijd is heel gewoon; daardoor presteer je vaak  juist beter! 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWhOSe9LjJAhUGVRoKHaG5DVAQjRwIBw&url=http://sire.nl/campagnes/kinderen-hebben-het-druk-van-wie-zouden-ze-dat-nou-hebben&bvm=bv.108194040,d.d2s&psig=AFQjCNHjbBrILh1Qv5c2IJY2lkvruHHrhg&ust=1448999027813488


 AFWEZIGEN 

Woensdag 29 november  Juf Ellen  1/2A  Meester Jos 

Vrijdag 1 december   Juf Marianne  3/4B  Juf Kris 

INSTROMERS 

Evi Wallenta  27 november 

Jur Dillen  1 december 

Wij wensen jullie een hele leuke  

tijd toe op basisschool Schepelweyen!!                                                                                            

 

 

 

VERJAARDAGEN 

24 Isa van Gerven (2006) 7B 

24 Ricardo Pruymboom (2010) 3B / 4B 

27 Jasper Schiebaan (2005) 8B 

29 Thijmen Michels (2008) 5A 

30 Lani Habraken (2007) 5C/6C 

 

December  

   

2 Jaimie de Wit (2011)                        3A 

3 Amy Kwinten (2005)                        8A 

4 Sid van der Klein (2008)                        6A 

6 Dean van den 
Ouweland((2011) 

                       3A 

 
 

 EEN HELE FIJNE VERJAARDAG VOOR IEDEREEN!! 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 7 december 2017 op de website. 

 


