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Nr.8  

BESTE OUDER 

De laatste Schepelweyzer van het kalenderjaar.  

Vanmiddag hebben we met z’n allen genoten van een heerlijke kerstlunch/ brunch. Na deze 

Kerstviering sluiten we morgen op school dit kalenderjaar af en wensen wij de kinderen een fijne 

vakantie toe.  

We sluiten het jaar kalenderjaar 2017 positief af. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen ingezet 

die we het aankomende jaar ook weer door willen zetten.   

Daar bent u als ouder ook heel hard bij nodig. Sámen werken aan een zo optimaal mogelijke 

begeleiding van de kinderen.  

Op maandag 8 januari starten we hopelijk allemaal weer fris aan het nieuwe jaar.  

 

Lied tegen Pesten 

Uit het leerling tevredenheidsonderzoek (maart 2017) kwam naar voren dat niet altijd iedereen 

even aardig was voor elkaar. Voor ons een belangrijke reden om hier iets aan te doen. We 

merkten dat dit o.a. kwam doordat leerlingen elkaar nog niet zo goed kenden. Bijv. Paralelgroepen 

die elkaar vaak alleen buiten zagen. Hier wilden we verandering in aanbrengen. We hebben de 

foto van het hart, waarop alle leerlingen van de school staan, als uitgangspunt genomen.  

 

Dit hart vormt de basis van de manier waarop we met elkaar omgaan. De verschillende groepen 

werken nu steeds vaker groepsdoorbrekend. Ook proberen we steeds vaker jong (kleuters) en oud 

(midden /bovenbouw) met elkaar te verbinden. Daarnaast stimuleren de werkvormen van Slim 

Plan ons, om steeds meer de samenwerking met elkaar te zoeken. Naast het leren van en met 

elkaar willen we op deze manier meer saamhorigheidsgevoel en begrip voor elkaar creëren.  

 

Een andere, heel concrete manier om de kinderen bij het proces van “aardig zijn tegen elkaar” te 

betrekken, is het maken van een lied en een clip tegen pesten. De afgelopen periode is meester 

Maurice druk bezig geweest met de opnames en de montage van deze clip. Afgelopen dinsdag is 

deze gepresenteerd. En wat was het leuk om de clip te zien met daarin een heleboel (stralende en 

swingende) leerlingen van onze groepen 5 t/m 8. 

Hier zijn we dan ook echt trots op!!  

Grote dank gaat natuurlijk uit naar meester Maurice die het lied zelf heeft geschreven en die 

vervolgens samen met de leerlingen een echte videoclip heeft gemaakt.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

De clip staat inmiddels ook op onze website. Heeft u deze nog niet gezien? Dan kan dat door te 

klikken op het volgende plaatje:  

  

Kerst 2017 

Als u dit leest zijn de kerstactiviteiten voor dit schooljaar al weer achter de rug. Vorige week hebben 

alle kinderen kerstpakketten voor eenzame ouderen in onze gemeente gemaakt.  

 

Gisteren zijn deze kerstpakketten door een aantal ouders en leerlingen bij deze ouderen bezorgd. De 

ouderen waren erg dankbaar voor de mooie werkjes die de kinderen allemaal hebben gemaakt.  

Vandaag kon u hierover een mooi artikel in het Eindhovens Dagblad lezen. Speciale dank gaat uit 

naar onze Oudervereniging, die hier de nodige tijd en energie in hebben gestoken!! 

(Het artikel uit het ED, staat als foto verderop in de Schepelweyzer) 

Vandaag hebben alle leerlingen genoten van een kerstlunch. Groep 8 is de hele ochtend, samen met 

meester Nick,  bezig geweest om alles klaar te zetten. En wat zag het er mooi uit!! Ook ontzettend 

leuk om alle kinderen samen “aan tafel te hebben” in de grote hal. Jong en oud door elkaar. 

Foto’s van deze activiteiten staan in ons fotoalbum. Deze kunt u bekijken via de volgende link: 

FOTO'S KERST   

FOTO’S KERSTLUNCH 

               Namens het hele team wensen we u hele fijne feestdagen en een gelukkig 2018!! 

INSTROMERS 

Steijn Streumer  1C  10-01-2014 

 

Wij wensen je een hele fijne tijd op basisschool Schepelweyen!! 

 

 

https://myalbum.com/album/w5BcAHVerHjn
https://myalbum.com/album/mFRgKpfGw017
https://www.youtube.com/watch?v=GS29v3WGQI8&feature=youtu.be


 

 

  

GOED GEDAAN 

Van 8 t/m 19 januari werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "wat voel ik?" 

 

Het is belangrijk dat een kind weet wanneer hij bang, boos of verdrietig is en dit ook kan vertellen. 

Een kind moet leren zeggen wat hem dwarszit (in plaats van dat in zijn gedrag te uiten) en weten 

wat hij kan doen om zich wat fijner te voelen. 

 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

 er zijn veel verschillende woorden die aangeven of je een beetje blij, bang, boos of  

   verdrietig bent of juist heel erg. 

 wat kun je doen als je bang, boos of verdrietig bent? 

 

Tips voor thuis: 

 juist wanneer uw kind boos, bang of verdrietig is, heeft hij/zij uw steun, uitleg en  

   voorbeeld nodig. Gebruik die momenten om haar/hem te leren hoe hij/zij met zijn/haar  

   emoties om kan gaan. 

 toon begrip voor de boosheid van uw kind, maar accepteer nooit dat hij/zij tegen u  

   schreeuwt of zelfs scheldt. 

 

Boos zijn mag! Maar je praat fatsoenlijk tegen me! 

 

 begrijp het verdriet en de angsten van uw kind, maar ga er niet te ver in mee. Kalmeer 

   uw kind en bedenk samen iets waardoor hij/zij wat minder bang of verdrietig wordt. 

 rituelen kunnen troost bieden (een kruisje in de tuin voor de hamster die is  

   doodgegaan) en kalmerend werken; bijvoorbeeld even (voor)lezen in bed. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyyune6KPRAhXC2hoKHT6yDxcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/dominiquekeizer/project-gevoelens/&psig=AFQjCNG_IDQxkE-IiYJP4nJxguxe6LVl0A&ust=1483458777248147


 

  

UITNODIGING KERSTVIERING 
 

 
De werkgroep gezinsviering van de Martinuskerk nodigt de leerlingen van de basisscholen 

(en vooral de aanstaande communicanten), 

ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en verder iedereen die wil komen, uit om 

 

ZONDAG 24 DECEMBER OM 17.00 UUR 

 

naar de gezinsviering in de Kerk H. Martinus te komen. 

Tijdens deze viering kunt u luisteren naar het kerstverhaal 

dat door de kinderen zal worden verteld en uitgebeeld 

en kan iedereen meezingen met de kerstliederen. 

 

Alle aanwezige kinderen worden gedurende het verhaal in groepjes naar voren gevraagd. 

De groepjes vormen de hoofdrolspelers. 

Zo zijn er Maria’s, Jozef(sen), Engelen, Herders, Schapen en Koningen. 

Elk kind krijgt bij binnenkomst een kaartje met de naam van een groepje. 

Kom je verkleed als één van bovengenoemde hoofdrolspelers dan 

word je natuurlijk bij dat groepje ingedeeld. 

Alle Maria’s, Engelen, Herders enz. zijn Van Harte Welkom. 

Blijven zitten bij papa, mama en/of grootouders mag natuurlijk ook. 

 

 

Tot ziens in de kerk. 

  werkgroep gezinsviering,  

Kerk H. Martinus, Dommelen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VERKEERSEXAMEN CONTROLEPOSTEN 

 

GEZOCHT: Controleposten voor het Verkeersexamen 

 

De kinderen van groep 7 van alle basisscholen in Valkenswaard leggen in de maand april het 

verkeersexamen af. Op donderdag 5 april 2018 is het landelijke theorie-examen op school en op 

dinsdag 17 april 2018 fietsen bijna 300 kinderen de route van het praktijkexamen vanaf de Markt. 

 

Praktisch verkeersexamen 

De organisatie van dit examen ligt bij de scholen maar ook voor een belangrijk deel bij de 

Afdeling Valkenswaard van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Enkele tientallen vrijwilligers zijn 

ieder jaar druk in de weer om met name het praktijkexamen vlot en soepel te laten verlopen. Wie 

kent niet de verhalen van de controleposten die verdekt staan opgesteld en al dan niet vanachter 

een krant de kinderen in de gaten houden? Deze herkenbare mensen noteren de gedragingen 

van de kinderen op controlelijsten, waarna de leerlingen in de meeste gevallen het 

verkeersdiploma ontvangen. 

 

Nieuw: app voor controleposten 

Ook VVN gaat met zijn tijd mee: er is voortaan een app beschikbaar voor tablet of smartphone 

waarmee de prestaties van de kinderen beoordeeld kunnen worden.  

Een fors aantal van onze vrijwilligers heeft de senioren-leeftijd al (ruimschoots) bereikt en niet 

allemaal voldoende bedreven in het omgaan met deze nieuwe communicatiemiddelen.  

Daarom is VVN op zoek naar u als ouder van kinderen op de basisschool.  

Kom vanaf komend jaar de ervaren controleur een dagje meehelpen als digitale controlepost.  

U maakt daarmee mogelijk dat het verkeersexamen in Valkenswaard met de toekomst meegaat 

en zodoende kan blijven plaatsvinden.  

 

Tenslotte 

Wij zoeken dus: controleposten verkeersexamen 

Dinsdag 17 april 2018 van 08.00 tot 16.00 uur 

Vooraf instructie over de nodige verkeerskennis en het hanteren van de Controlepost app  

 

Eventuele vragen: Leerkracht groep 7 of rechtstreeks bij: 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard 

Hans Brekelmans 

Telefoon 040 2015161 / 06 23201986 

jambrekelmans@onsbrabantnet.nl 

 

Wij rekenen op u! 

 

                          

mailto:jambrekelmans@onsbrabantnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AFWEZIGEN 

Donderdag 21 december  meester Jos  5B  Juf Marlies 

     Juf Gerda  3/4B  Juf Marianne 

Woensdag 10 januari   Juf Ellen  1/2A  Meester Jos 

Woensdag 17 januari   Juf Ellen  1/2A  Meester Jos 

VERJAARDAGEN 

DECEMBER 

21 Milan de Vos (2005) 8A 

27 Eva Nouwens (2011) 1/2A 

30 Valentijn Engelen (2012) 1/2A 

30 Emmy van Meurs (2008) 5A 

31 Olivia de Bruin (2010) 3A 

31 Loek van Tongeren (2009) 5B 

 

JANUARI 

1 Teun van der Heijden (2009) 5A 

1 Isa Wijnen (2008) 6A 

2 Nahla Scholten (2010) 4A 

3 Britt de Kimpe (2008) 5C/6C 

3 Maud Neggers (2013) 1/2B 

4 Metin Yetis (2013) 1/2A 

5 Nikki Brink (2009) 5A 

5 Nick Bruininx (2012) 1/2A 

5 Rens Martens (2013) 1/2A 

6 Senna Jansen Grossbek (2012) 1/2B 

7 Raf Bouwmeester (2009) 5C/6C 

8 Maud Hultermans (2008) 5C/6C 

9 Vinz Laurijsen (2012) 1/2A 

10 Jay Netten (2012) 1/2B 

12 Esmée Tournoij (2012) 1/2A 

14 Brian van de Lisdonk (2012) 1/2B 

16 Mathijs Serkel (2006) 8A 

18 Linn Vermeulen (2009) 5B 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 18 januari 2018 op de website. 

 



 

Namens het hele team wensen we u fijne feestdagen en 

een gelukkig 2018!! 

 

 

 

 

 

 

 


