
 

BESTE OUDER 

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een extra lang Paasweekend. Donderdag voor Pasen 

zijn er verschillende Paasactiviteiten in de groepen georganiseerd. Foto’s hiervan staan op onze 

fotopagina. Ze zijn  via de volgende link te bekijken: Foto's paasactiviteiten 

 

Studiedagen 

Op vrijdag 30 maart en dinsdag 3 april hebben we twee studiedagen met het hele team gehad. Twee 

dagen waarin we allerlei onderwijskundige zaken met elkaar besproken hebben. 

We hebben het gehad over de SLIM PLAN werkvormen en hoe we deze, de komende jaren,  zo 

goed mogelijk kunnen borgen. Doel hiervan is om de verschillende werkvormen structureel  in alle 

groepen in te zetten, zodat de betrokkenheid van de leerlingen groter wordt. 

Daarnaast hebben we het gehad over de coach/ leergesprekken. Iedereen heeft een eigen 

“Toolbox” mogen samenstellen met daarin hulpmateriaal ter ondersteuning voor een gesprek. 

 

In de groepen 1 t/m 4 hebben de leerkrachten o.l.v. juf Annemarie en juf Ellen besproken op wat voor 

manier ze Mindfulness/ aandachtstraining in deze groepen in kunt zetten. Alle leerkrachten van deze 

groepen hebben afgelopen periode twee trainingen gevolgd en bij deze studiedag werden nog meer 

handreikingen gegeven. 

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 hebben zich verdiept in de uitkomsten van de leerling 

vragenlijsten van ZIEN. 

Vervolgens hebben we met het hele team, o.l.v. juffrouw Marjolein, met elkaar besproken hoe we 

omgaan met grensoverschrijdend of agressief gedrag. 

 

Ook hebben we ook een kijkje genomen naar de inzet van de extra werkdrukgelden die m.i.v. 

aankomend schooljaar vrijkomen. Het team heeft daarin kunnen aangeven, op welke manier zij graag 

deze extra gelden ingezet zien worden.  

Ontwikkelingen waar we aan blijven werken om het onderwijs voor uw kind steeds meer passend te 

maken. Via de Schepelweyzer houden we u op de hoogte hiervan. 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 
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AGENDA 

Donderdag   5 april  Theoretisch verkeersexamen 
Woensdag 11 april  Gevonden voorwerpen in de hal! 
Vrijdag  13 april  Schepelweyen staakt NIET! 
Dinsdag 17 april  Praktisch verkeersexamen 
Dinsdag 17 april  Cito groepen 8 
Woensdag  18 april  Cito groepen 8 
Donderdag  19 april  Cito groepen 8 
Dinsdag  24 april  Schoolfotograaf 
 

 

INSTROMERS 

Tijn Knoester  16-04-2014 1C  
Loek Brom  19-04-2014 1C 
Javi Sheriff  20-04-2014 1C 
 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

COMMUNIE 

Laat de Communie in Dommelen niet verdwijnen! 
Dat zou kunnen gebeuren, behalve als u, als ouder/verzorger, zich hiervoor zou willen inzetten door 

deel te nemen aan de Communiewerkgroep in Dommelen. Al jaren wordt met veel plezier de Eerste 

Heilige Communie in Dommelen voorbereid door pastores en ouders die deel uitmaken van de 

Communiewerkgroep. Maar dat kan alleen zo blijven bestaan als meerdere vrijwilligers zich hiervoor 

willen inzetten. Omdat er een aantal leden gestopt zijn met de werkgroep, aangezien hun eigen 

kinderen hun communie al hebben gedaan, zijn wij zeer dringend op zoek naar versterking!!! We 

denken hierbij vooral aan ouders die nog jongere kinderen hebben die nog niet hun communie 

gedaan hebben, zodat ze ook kunnen meehelpen in een jaar dat hun eigen kind zijn/ haar communie 

niet doet. Maar ook anderen zijn welkom! We streven ernaar van elke school in Dommelen een 

vertegenwoordiging te krijgen. Volgend jaar zal de werkgroep nog maar bestaan uit 1 of 2 personen 

en dat is echt te weinig om door te gaan met het organiseren van allerlei voorbereidende momenten. 

Momenteel is er geen vertegenwoordiging meer vanuit Schepelweyen, Martinusschool en de 

Belhamel.  

Wat verwachten we van u? Het gaat om het voorbereiden en 

deelnemen aan de 5 tot 6 kinderdoemiddagen die op 

woensdagen gehouden worden en deelname aan de 

gezinsvieringen. Het draaiboek ligt grotendeels klaar, dus we 

zoeken vooral naar uitvoerende personen. Het zijn gezellige 

vergaderingen en kindermiddagen en het is een leuke manier 

om met de kinderen bezig te zijn. Verder zijn we op zoek naar 

een persoon die de communicatie met de ouders/verzorgers van de communicanten e.d. wil 

verzorgen. 

Dus, vindt u het belangrijk dat de Communie in Dommelen gevierd kan blijven worden en wilt u daar 

uw steentje aan bijdragen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Heddy Sengers 040-2011674/ 

06-40382475 of Ellen Smets 06-48158098 of mail naar cwgdommelen@outlook.com   
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DOMMELSCHE KROONFEESTEN 

Vrijdag 27 april,  
Koningsdag 
 
Komen jullie ook naar de Bergstraat en het Martinusplein?  
Er is van alles te beleven. Het begint om 11.00 uur. 
 

 Dit jaar diverse attracties en springkussens en je kunt een ponyritje 
maken. 

 12.00-16.00 uur diverse activiteiten op het plein 

 14.30 uur uur Onder de aanwezige kinderen die een spellenkaart hebben ingeleverd verloten 
we leuke prijzen 

 Verkoop je tweede hands speelgoed op het Martinusplein. 
(geen verkoop van drinken/eten/snoep) 

 Doe mee met de spellen voor jong en oud met de verenigingen in de Bergstraat.  
Haal een spellenkaart bij de centrale kraam op het plein (€ 1,-) en doe mee voor een leuke 
verrassing. 

 
Ben je erbij? 
 
Stichting Evenementen Harmonie de Dommelecho 
Voor inlichtingen (bijv. kraamverhuur):  
Dommelschekroonfeesten@live.nl 
 
 

GOED GEDAAN  

  
Tussen 9 april tot en met 26 april werken we met GOED GEDAAN!  
aan het thema: “Jezelf de baas”.  
 
Kinderen moeten nog leren om (zelf) verstandige beslissingen te nemen. Voor jonge kinderen gaat 
het dan om: op je beurt leren wachten, niet zomaar de straat oprennen, niet slaan als je boos bent. Bij 
oudere kinderen kun je denken aan: zelf nadenken over wat er nu moet gebeuren en hoe dat moet. 
Zelf stilstaan bij de gevolgen van eventuele acties en gedrag. Zelf impulsen en emoties proberen te 
beheersen. 
 
In de klas kan het volgende aan de orde komen:  

 er zijn afspraken om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn/haar beurt wacht. 

 kinderen kunnen ook tegen zichzelf zeggen: stop, hou ermee op!   
Én ze kunnen zich ook een beetje troosten door tegen zichzelf te zeggen: “Stil maar.  
Het komt wel goed!” 

 als je groter wordt, kun je zelfstandig zijn, maar 
daarvoor moet je wel eerst goed nadenken. Als 
je het echt niet weet, kun je hulp vragen. 

 je bent “jezelf de baas” als je goed nadenkt, 
jezelf verstandig raad geeft en daar dan ook 
naar luistert. 

 
Tips voor thuis:  

 help uw kind zich te beheersen wanneer iets 
mislukt of tegenvalt. 

 geef uw kind korte, duidelijke regels. 

 wees consequent! 

 praat met uw kind over afspraken en regels, die thuis gelden en leg uit waarom u die 
belangrijk  vindt. 

 laat uw kind een “dit-moet-je-doen-kaartje” maken voor zaken, die hij steeds vergeet.  
Bijv: was in de wasmand + schone kleren in de kast  óf  brood smeren + drinken pakken + 
rugzak inpakken. Laat uw kind dit kaartje op een zichtbare plek ophangen. 
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TENNIS CLINIC 

Dinsdag 17 april en donderdag 19 april wordt er tijdens de gymlessen een tennisclinic gegeven! 

 

AFWEZIGEN 

 Maandag            9 april              Meester Jos                         6A 

Dinsdag 10 april Meester Ton  8A               Juf Nadine 
 

Woensdag  
 
Donderdag                  
 

11 april 
 
12 april 

Juf Ellen 
 
Meester Jos 

1/2A 
 
5B 

 
 

Maandag 16 april Juf Germa 1C Juf Carlijn 
 

Woensdag 
 

18 april Juf Ellen 1/2A Meester Jos  

 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

 
april 

6 Jessy Bertels (2011) 3B / 4B 

6 Demi Hertroijs (2010) 4A 

8 Annabelle Goussanthier (2010) 4A 

8 Anthony de Natris (2011) 1/2B 

9 Fabiënne Jansen (2010) 3B / 4B 

10 Isis van Mierlo (2009) 5B 

12 Ellen de Groot (2006) 8B 

15 Daisy de Bruin (2006) 8B 

15 Jarvi Gijsbers (2013) 1C 

16 Joni Krämer (2011) 3B / 4B 

16 Ilse van den Molengraaf (2008) 5C/6C 

17 Luci van Berlo (2008) 5C/6C 

17 Pim Gevers (2006) 8B 

17 Fenna Kelders (2012) 1/2B 

18 Benjamin Dubach (2010) 4A 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 19 april 2018 op de website. 
 
 

 


