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BESTE OUDER 

De eerste Schepelweyzer van het nieuwe jaar. Buiten is de wind gelukkig weer wat gaan liggen, na de 

heftige storm van vanochtend. Op de parkeerplaats zijn twee flinke bomen omgewaaid. Gelukkig is er 

geen schade aan auto’s en fietsen. Binnen zitten we veilig en droog en kan er gewoon worden 

doorgewerkt. Dat is ook nodig, want  we zitten middenin een relatief korte, maar intensieve periode. 

De CITO midden toetsen staan namelijk deze en de komende weken op de agenda. Daarnaast vieren we  

over ruim drie weken alweer carnaval op onze school.   

Meer informatie hierover kunt u lezen in deze Schepelweyzer.  

 

CITO M (midden) toetsen 

In de groepen 2 t/m 7 staan de komende weken de CITO midden toetsen op het programma. De kinderen 

worden o.a. getoetst voor de vakken: spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen.  

De resultaten van deze toetsen worden met u besproken in de gesprekken die na het eerste rapport 

volgen. Voor ons weer een goed meetmoment om te kijken of er voldoende groei is en of we het juiste 

aanbod verzorgen voor onze leerlingen. Na iedere toets periode volgen er groepsbesprekingen tussen 

leerkrachten en KO (Manon Geurds) waarin de groepsresultaten o.a. onderwerp van gesprek zijn.  

Na het bespreken en analyseren wordt het onderwijsaanbod weer verder afgestemd.  

 

Vervanging bij afwezigheid leerkracht 

De afgelopen periode hebben we te maken (gehad) met een aantal afwezige leerkrachten door ziekte. 

Binnen onze stichting is het ziekteverzuim op dit moment erg hoog, waardoor de, toch al lege 

vervangerspoule vaak “helemaal leeg” is. Afgelopen maandag was er voor 2 groepen geen vervanging 

beschikbaar en vandaag (donderdag) ook niet.  

Voor ons rest dan, om hier op een creatieve manier mee om te gaan, om de groep zo goed mogelijk op te 

vangen. Dit lukt tot nu toe nog steeds, door de inzet van eigen leerkrachten die extra komen werken of de 

inzet van onderwijsassistenten of stagiaires. 

Als dat niet kan, rest ons geen andere oplossing dan de groep op te splitsen en over andere groepen te 

verdelen.  

 

Studiedag woensdag 24 januari  

Woensdag 24 januari zijn alle leerlingen vrij en hebben we weer een studiedag. Deze ochtend zal 

grotendeels in het teken van coach/ leer gesprekken met leerlingen staan. Hierin worden we begeleid door 

een externe deskundige van Onderwijs Maak je Samen. 

Na de studiedag zijn we hopelijk weer wat vaardiger geworden in het voeren van een goed coach/leer 

gesprek met onze leerlingen. 

 

Lied tegen pesten  

Voor de kerstvakantie hebben we u het “Schepelweyen tegen pesten lied” gepresenteerd. Zaterdag en 

zondag a.s. is het anti pest lied te zien op de regionale zender: VOS. Voor meer informatie over de 

kanalen: https://rtvos.nl/over-vos/frequenties-vos/  

Namens het team, 
Hein lepelaars  
 

 
 
 
 

https://rtvos.nl/over-vos/frequenties-vos/


 

 

CARNAVAL 

Over enkele weken is het weer zover………..Carnaval!  
 
En daar hebben wij uw hulp wederom bij nodig. Op dinsdag  30-1 is de versieravond op school gepland. 
De koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur. De verwachting is dat het ongeveer tot 21.30 uur duurt. Het is 
dan de bedoeling dat de hal en aangrenzende gangen versierd worden. Mocht u tijd hebben, dan zien wij 
u graag komen. 
 
Het programma voor vrijdag 9 februari ziet er globaal als volgt uit: 

8.20 uur: inloop  

8.30 uur: modeshow in de klas. 

9.00 uur: polonaise door en rond de school. 

9.30 uur: eigen programma in de klas, maar er wordt ook gewerkt aan een slingerwedstrijd.   

    Welke groep maakt de langste slinger?                              

10.15 uur: pauze, naar buiten. 

10.40 uur: naar de klas voor een broodje knakworst.  

10.50 uur: alle groepen verzamelen in de hal voor de slingerwedstrijd en nog even hossen op muziek. 

11.20 uur:       kleine optocht door de wijk mét hofkapel. 

12.00 uur:       opwachting jeugdprins in de hal. 

12.15 uur:       school is uit. 

 
Wij waarderen  het elk jaar weer, dat er om 12.15 uur ouders zijn, die de leerkrachten meehelpen met het 
opruimen/vegen van aula en gangen. Vele handen maken licht werk!   

 

ALAAF 
      

                                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GOED GEDAAN   

 
Vanaf 22 januari t/m 2 februari werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "allemaal anders”.  
 
Om rekening te kunnen houden met een ander, moet een kind begrijpen wat er in de ander omgaat.  
(wat denkt, voelt en wil hij/zij?)  
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

 ieder kind kan andere dingen leuk of vervelend vinden;  
 mensen reageren verschillend op dezelfde situatie. 

 als je goed naar een ander kijkt, kun je zien wat iemand  
denkt of voelt. 

 als je goed luistert, kun je horen of hij/zij iets wel/niet  
leuk vindt.  

 
Tips voor thuis:  

 leer uw kind(eren) goed naar anderen kijken en luisteren 

 vertel uw kind(eren) ook af en toe kleine dingen die u voelt  
en wilt, en hoe hij/zij daar rekening mee kunnen houden. 

 probeer uzelf ook eens in het kind te verplaatsen.  

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 18 januari Meester Jos 
 

5B                juf Annecorien en 
juf Marjolein 
 

Woensdag 31 januari Juf Ellen 1/2A Juf Helma 
 

 

AGENDA 

Woensdag 24 januari   Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. 
        

 

 

INSTROMERS 

Steijn Streumer 10-01-2014 1C 

 

 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

https://hildegardisschool.nl/blok-6-we-zijn-allemaal-anders/


WERE DI KIDS EN JUNIOR ACADEMY 
 

Ook in de eerste periode van 2018 bieden de Kids- Academy (groepen 3 t/m 5) en de junior Academy 

(groepen 6 t/m 8) weer een naschools sport/ cultuur aanbod.  

Met o.a.  Hockey, Heel Valkenswaard Bakt, Light Graffiti, Splash, yoga, tennis, BMX, waterskiën  en 

nog veel meer, is er weer een uitdagend naschools sport en cultuur aanbod!  

De lessen worden op dinsdagmiddag (KIDS Academy) en donderdag (Junior Academy ) van 16.00 – 

17.00 uur op verschillende locaties aangeboden. 

 

De leerlingen van grp. 3 t/m grp 8 krijgen hierover een informatiefolder mee,  

maar u kunt vanaf nu inschrijven via de volgende link:  

Informatie en inschrijven KIDS Academy    (groepen 3 t/m 5) 

Informatie en inschrijven Junior Academy   (groepen 6 t/m 8) 

 

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 ze zijn 
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.  
 
Wij zoeken dus: controleposten verkeersexamen 
Dinsdag 17 april 2018 van 08.00 tot 16.00 uur 
 
Het is ook mogelijk om met twee ouders in te schrijven en de dag te verdelen in ochtend en 
middag! 
 
U kunt zich opgeven bij onze administratie of bij de leerkrachten van de groepen 7! 
 
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! 
 
 

 

https://www.valkenswaard.nl/sport/were-di-kids-academy_42133/
https://www.valkenswaard.nl/sport/were-di-junior-academy_42489/
mailto:jambrekelmans@onsbrabantnet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

januari 

18 Linn Vermeulen (2009) 5B 

19 Femke Ronkes (2012) 1/2A 

21 Quincy van Loon (2013) 1/2B 

21 Feline van Vlerken (2007) 7A 

22 Milan Sutton (2005) 8A 

23 Indy Baak (2008) 6A 

23 Menno Schijvens (2006) 8B 

26 Jip Kouwenberg (2008) 5C/6C 

26 Ilse Mermans (2012) 1/2B 

27 Sterre Wijnen (2010) 4A 

28 Thijs Borrenbergs (2013) 1/2A 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 1 februari 2018 op de website. 

 


