
 

Beste Ouder, 

Afgelopen week is de school door een aantal hulpvaardige ouders helemaal in carnavalsstijl versierd. 
Volgende week vrijdag vieren we carnaval met de hele school. Het dagprogramma heeft in de vorige 
Schepelweyzer gestaan. Rond 11.20 uur houden we een optocht door de wijk. Uiteraard bent u van 
harte welkom om te komen kijken naar deze feestelijke stoet. 

Rapporten en oudergesprekken 

In de week na de carnavalsvakantie gaan de rapporten mee naar huis. De oudergesprekken zijn in de 

week van 26 februari-2 maart. Vanaf dinsdag 20-2 liggen de inschrijflijsten klaar in de grote hal en 

kunt u zich hiervoor inschrijven.  

Inschrijven nieuwe leerlingen 

In de maand april moeten we onze leerlingaantallen doorgeven aan ons bestuur. Aan de hand van 

het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2018 op onze school staat ingeschreven, krijgen we 

leerkrachtformatie toegewezen.   

Voor alle leerlingen die na 1 april 2018 zijn ingeschreven ontvangen we geen extra formatie. Vandaar 

onze vraag aan u: Heeft u een zoon of dochter die binnenkort 4 wordt en heeft u hem/haar nog niet 

ingeschreven? Schrijf dan in voor 1 april a.s. Inschrijven kan digitaal (via onze website), of via een 

formulier wat u bij onze administratie kunt krijgen.  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Informatie avond  

Het is inmiddels al weer een tijd geleden, maar in oktober hebben we een informatiemarkt 

georganiseerd op school. De opkomst deze avond was vrij laag. Dit hebben we met het team en in de 

MR besproken.  Graag willen we bij u peilen waar behoeften en vragen liggen? Hiervoor vragen we  

enkele minuten van uw tijd m.b.t. een korte enquête.  

Doel hiervan is, om helder te krijgen waar mogelijke wensen en verwachtingen liggen.  Vanuit deze 

feedback kunnen we samen kijken naar een passende invulling voor een nieuwe info avond.   

Link naar de korte enquête:  Vragenlijst 

Mede namens de MR Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

  

01-02-2018 

Nr.10  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaXlcdBYcDLLu81LnkWFQKwOdzpPeWKU9CvHy2kyGvxaQpIA/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Vrijdag 9 februari     carnavalsviering 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari  vakantie 

Woensdag 21 februari   rapport 1 

Dinsdag 27 februari    10 minuten-gesprekken 

Donderdag 1 maart    10 minuten-gesprekken 

 

VAKANTIEROOSTER 2018-2019 

Het vakantierooster voor het aankomende schooljaar is goedgekeurd door onze GMR. In de tabel 

hieronder kunt u de planning zien. 

Herfstvakantie  15 oktober t/m 19 oktober 2018  

Kerstvakantie  24 december 2018 t/m 4 januari 2019  

Carnavalsvakantie  4 maart t/m 8 maart 2019  

2e Paasdag  22 april 2019  

Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2019  

Hemelvaart  30 mei & 31 mei 2019  

2e Pinksterdag  10 juni 2019  

Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019 

 

 

 

INSTROMERS 

5   februari 2018  Tim Snellen 

8   februari 2018  Karan Algoe 

22 februari 2018  Jade en Jasmijn Vlassak 

 

Wij wensen jullie een hele fijne tijd toe op bs Schepelweyen 

 

AFWEZIGEN 

Maandag 5 februari   Juf Nadine  8A                  Juf  Kristel 

Woensdag 7 februari   Juf Ellen   1/2A  Meester Jos 



Ouderbrief Goed Gedaan 

Van 5 februari t/m 2 maart werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "wat denk ik”.  

Wanneer je bang, boos of verdrietig bent, kun je dat gevoel niet zomaar veranderen. Maar de 
negatieve gedachten die je dan hebt, kun je wel positief leren sturen. Daardoor voel je je rustiger en 
krijg je meer zelfvertrouwen. 

In de klas komt aan de orde: 
-Alles heeft leuke en niet-leuke kanten. Je voelt je fijner als je goed op de leuke kanten let. 
-Als er iets misgaat, schrik je en word je vaak bang, boos of verdrietig. Dat is heel gewoon. 
-Gelukkig kun je jezelf ook weer kalmeren door tegen jezelf te zeggen: “het komt wel goed”. 
-Als je dan weer rustig bent, kun je een slim plan bedenken. 
 
Tips voor thuis: 
-Help uw kind bange gedachten positiever te sturen. Begrijp uw kind. 
-Help hem/haar rustig te worden en een “slim” plan te bedenken. 
-Zeg “denk eens positief” wanneer uw kind moppert over kleine dingen of twijfelt aan zijn/haar 
  eigen kunnen. 
-Geef zelf ook het goede voorbeeld, wat betreft positief denken en oplossingen zoeken.  
  Kinderen leren ontzettend veel van voorbeeldgedrag van hun ouders! 
 

 

 

 

http://www.apetrotsekinderen.nl/een-positief-zelfbeeld-tips-beeld/


 

 

 
 

Voor iedereen een hele fijne carnaval en leuke vakantie toegewenst!! 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

2 Brian Tholen (2008) 5C/6C 

3 Deborah Niyonshuti (2005) 8B 
4 Mika van Barschot (2006) 8B 

4 Lars Mesman (2011) 3B / 4B 
6 Antonio Pruymboom (2012) 1/2A 

8 Celina Meurkens (2009) 5B 
8 Amira Sakhi (2007) 7A 

10 Dylano Barten (2009) 5A 
13 Milano Ansin (2006) 8A 

13 Jaidey Lohman (2012) 1/2B 
14 Gijs Klokgieters (2009) 5B 

14 Ravi Luijbregts (2007) 7A 

14 Imke Ras (2008) 6A 

15 Luuk Bruininx (2010) 4A 
17 Kim Kremers (2008) 6A 

18 Bram Mermans (2010) 4A 
18 Thijmen Verhofstad (2011) 3A 

20 Rachella Smulders (2008) 5C/6C 
21 Daniël Dubach (2008) 5C/6C 

21 Gwen de Wit (2008) 6A 
 

 

Allemaal een 

 hele fijne 

Verjaardag! 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 22 februari 2018 op de website. 

 



 

 

 


