
BESTE OUDER 

Nog ruim een week en dan is het al weer meivakantie. Volgende week donderdag middag zijn alle kinderen 

vrij en hebben we hier op school studiemiddag. (Deze studiemiddag is op alle Skozok-scholen tegelijk). Op 

alle Skozok scholen wordt dan gesproken over de stichting brede Koers (2019-2022). Daarnaast gaan we 

ook kijken naar de groepsindeling voor het aankomende schooljaar. Hierover hopen we u in de weken na 

de meivakantie meer informatie te kunnen geven.  

Vrijdag 27 april is iedereen vrij i.v.m. Koningsdag.  

Buitenschoolse activiteiten 

In de afgelopen en in de aankomende periode vinden er weer een heleboel buitenschoolse activiteiten 

plaats. Schoolreisjes, sportdagen, “meester en juffen dagen”, schoolkamp, culturele uitstapjes.  

Leuke activiteiten waarbij de kinderen op een andere manier met elkaar omgaan dan in de klassikale 

setting.  

Na de meivakantie starten we met ons jaarlijks cultuurprogramma. Het thema hiervan is: Dans. Alle 

groepen gaan actief aan de slag met dit onderwerp.  Meer informatie hierover kunt u verderop in deze 

Schepelweyzer lezen.  

  

Cito eindtoets 

Deze week staat de Eindtoets voor onze groep 8 leerlingen op 

het programma. Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend 

zijn de leerlingen druk bezig geweest met het maken van een 

heleboel opdrachten in de vakgebieden: Rekenen en Taal 

(begrijpend lezen, spelling, woordenschat, ontleden en 

studievaardigheden). 

Nieuw dit jaar is de digitale afname. Een aantal leerlingen maakt 

de toets digitaal op een chromebook. (o.a. leerlingen met 

dyslexie).  

De uitslag van de eindtoets, verwachten we in de eerste of 

tweede week na de meivakantie. 

Spelen na schooltijd op het speelplein 

Nu het buiten steeds vaker lekker weer is, zien we dat er meer kinderen na schooltijd spelen op het 

schoolplein. Als dat op een fijne manier gebeurt, hebben we daar absoluut geen probleem mee. Sterker 

nog, we vinden het juist fijn als kinderen lekker buiten actief bezig zijn. In een steeds meer “digitale wereld”,  

is beweging en buitenspel ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.  

We merken wel dat het verleidelijk is om de (nieuwe) beplanting los te trekken of om verpakkingen achter 

te laten op de speelplaats.   

Speelt uw kind regelmatig na schooltijd op het schoolplein? Vraag er eens naar? En bespreek dan dat we 

er samen verantwoordelijk voor zijn, dat dit allemaal goed verloopt. Wij zullen dit ook in de groepen 

bespreken met de kinderen. 

 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 
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AGENDA 

 
Dinsdag  24 april  Schoolfotograaf 
     Dit jaar een witte achtergrond en mintgroene zitzak. 
Donderdag  26 april  Studie MIDDAG 
Vr   27 april t/m vr 11 mei   Mei-vakantie 
Ma 14 mei t/m vr 18 mei  Thema Dans met voorstellingen en workshops 
Dinsdag 15 mei   Groep 7 juffendag 
Maandag 21 mei   2e Pinksterdag 
 

CULTUURTHEMA 2018: DANS 

Maandag 14 mei 
De kick-off van ons dansthema. 
Alle groepen krijgen op deze dag een workshop Salsadans van Eddy Takaria! 
 
Dinsdag 15 mei 
Groepen 1-2 krijgen een dansworkshop: Lief beessie.  
 
Woensdag 16 mei 
Workshops breakdance door Fresh voor de grpn  5a, 5b en 6a 
 
Donderdag 17 mei 
Workshops breakdance door Fresh voor de groepen  5/6, 7a, 
7b, 8a en 8b. 
 
Vrijdag 18 mei  
Groepen 3-4 krijgen een workshop: Speel(t)goed. 
 
Alle workshops vinden plaats op school in de Showroom. 
Op vrijdag 1 juni is het weer “open school” en dan heeft u de kans om foto´s, film en/of een optreden te 
bekijken in de groepen. 
 
Allemaal veel dansplezier gewenst,  
namens de cultuurcoaches Lenny Keeris en Helma Kwakernaat. 
 

GOED GEDAAN 

Van 14 mei t/m 08 juni werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "Eerlijk waar?”.  

Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd. Een smoesje vertellen is soms 
makkelijker, en een keer opscheppen kan heel leuk zijn. Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken 
uit schaamte of angst voor boosheid en straf. Of ze willen iets liever niet vertellen omdat ze bang zijn 
iemand te kwetsen of het gewoon voor zichzelf te willen houden. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

 iedereen vertelt weleens een smoesje.  
 dat je eerlijk moet zijn: wat is eerlijk? wat is 

jokken? wat is: elkaar vertrouwen! 

 onderbouw: sorry leren zeggen en weer aardig    

 zijn voor elkaar! 

 bovenbouw: op internet overdrijven mensen 
gemakkelijker of ze liegen zelfs! 

Tips voor thuis:  

 toon begrip en geef uitleg wanneer u ontdekt dat uw kind niet de waarheid heeft verteld. 

 wees zelf eerlijk in het toegeven van uw fouten. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipnovKiubWAhUBalAKHRoNBQQQjRwIBw&url=http://www.batoholten.nl/Breakdance.htm&psig=AOvVaw3zJxc0-aofJyHw5Zv7vl_M&ust=1507725832813280
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://marreiki.files.wordpress.com/2013/03/spreuk-eerlijkheid.jpg&imgrefurl=http://metis-wbs.blogspot.com/2015/03/wereldburgerschap-5-eerlijkheid.html&docid=csjbT2v-htpFoM&tbnid=FQ-8AUXxTYWgeM:&vet=10ahUKEwih88bZrr_aAhVDLewKHT9DCGgQMwhiKB4wHg..i&w=455&h=232&bih=782&biw=1600&q=eerlijk zijn&ved=0ahUKEwih88bZrr_aAhVDLewKHT9DCGgQMwhiKB4wHg&iact=mrc&uact=8


 

ONDERBOUWDAG voor de GROEPEN 1 T/M 3 

Het is weer bijna zover en dan gaan de groepen 1-2-3 op woensdag 6 juni naar            
DE KLIMBIM in WAALRE. (t.o. Eikenlaan 30) 

 
De Klimbim is een grote buitenspeeltuin in de bossen van Waalre. 
Alle groepen worden vervoerd met auto’s; daarvoor hebben we veel hulp nodig. 
Wilt u zich opgeven om te rijden, schrijf dan in op de intekenlijst bij de ingang van de klas van uw 
kind(eren) vanaf maandag 14 mei. 
 
Als u meerijdt, kunt u de gehele ochtend blijven!!! 
 
Maar……….u hoeft niet te blijven. 
Laat ons even weten wat u doet, in verband met de entreegelden. 
Van u, als begeleidende ouder, verwachten we dat u meehelpt om toezicht te houden in de speeltuin, zodat 
alles veilig en vlotjes verloopt. 
Verder mag er tijdens de gehele onderbouwdag NIET gerookt worden! 
 
De kinderen (en de begeleiders) gaan ’s morgens gewoon 
eerst naar hun eigen klas. 
Van daaruit verdeelt de juf de kinderen in groepjes en 
vertrekken ze met een groepje per auto naar Waalre; rond 
12.15 uur zijn ze weer terug op school. 
De kinderen hoeven geen pauze-hapje mee naar school te 
nemen, wij zorgen voor  versnaperingen en drinken. 
Mag uw kind speciale dingen niet hebben, geef dit door aan 
de organisatie en de leerkracht. 
 
Voor alle kinderen geldt: trek gemakkelijke speelkleren aan, die tegen een stootje kunnen! 
 
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht. 
 

BEZOEK AAN KASTEEL HELMOND 
In de maanden mei en juni bezoeken de groepen 1 t/m 3 het kasteel Helmond.  

De kinderen gaan verkleed als ridder of jonkvrouw het kasteel verkennen.  

Er worden per groep +/- 8 ouder gevraagd om mee te rijden  

(aanmelden bij de groepsleerkracht).  

Er mogen 2 ouders meelopen met de speurtocht,  

de overige ouders mogen kosteloos het museum bekijken.  

We hebben zin in deze leuke en leerzame activiteit en hopen op 

voldoende hulp! 

Woensdag 23 mei  Groep 0-1 C 
Dinsdag    5 juni  Groep 3 B  
Woensdag 13 juni  Groep 1-2 B 
Woensdag  20 juni  Groep 1-2 A                        
Woensdag  27 juni  Groep 3 A 
 



  

INSTROMERS 

Loek Brom  19 april 1C 
Javi Sheriff  20 april 1C 
Lorenzo Bamberger 14 mei  1C 
Alain Nouwens 14 mei  1C 
Ryan v/d Borne 14 mei  1C 
 

 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

AFWEZIGEN 

Maandag 23 april Meester Jos 6A               Juf Suzanne 
 

Woensdag 25 april 
 

Juf Ellen 
Juf Annemarie 
 

1/2A 
3A 

Juf Helma 
Juf Petry 

Woensdag 16 mei Juf Ellen 
 

1/2A 
 

Meester Jos 

Donderdag                  
 

17 mei Juf Helma 
 

1/2B Juf Danique 

Vrijdag 18 mei Juf Helma 
 

1/2B 
 

Juf Danique 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

 
 
april 

19 Freek Diepens (2012) 1/2A 

19 Sjoerd Peek (2007) 7B 

21 Mara de Brouwer (2012) 1/2A 

21 Isis Verberk (2007) 7B 

24 Sonny Bogaars (2008) 5B 

24 Zoey Bogers (2012) 1/2A 

25 Levi Smolenaars (2008) 7A 

25 Nina van Zantvoort (2012) 1/2A 

26 Izzy Laurijsen (2010) 4A 

28 Nienke Schaap (2010) 4A 

29 Iris Teeuwen (2006) 8B 

 
 
 



VERJAARDAGEN 

 
Mei 
 

1 Sarah Matters (2006) 8B 

2 Fayèn Scholten (2013) 1C 

5 Rens van Ham (2007) 7A 

   

7 Indy Kelders (2010) 3B / 4B 

7 Jelte Priem (2007) 7B 

10 Siem Kouwenberg (2010) 3B / 4B 

11 Nicky Willems (2012) 1/2B 

13 Max Gelinck (2008) 6A 

13 Tess Laurijsen (2007) 7B 

14 Floris Cox (2013) 1C 

14 Maaike Iding (2010) 4A 

14 
Jesse Jansen Grossbek 
(2009) 

5B 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 17 mei 2018 op de website.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/prawny/prawny0907/prawny090700029/5168822-A-group-of-happy-and-diverse-children-standing-together--Stock-Photo.jpg&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_5168822_een-groep-van-tevreden-en-diverse-kinderen-permanente-samen.html&docid=Fw-TNarZNuQZBM&tbnid=gh7JH5ivFAjGpM:&w=1300&h=951&bih=774&biw=1600&ved=0ahUKEwjJpZutuJbPAhUFVRoKHbktBboQMwhYKDQwNA&iact=mrc&uact=8

