
BESTE OUDER 

Hopelijk heeft iedereen weer genoten van een heerlijke meivakantie. We gaan een relatief korte periode in 

van 8 weken tot aan de zomervakantie.  

Afgelopen week zijn we gestart met het jaarlijkse cultuurproject. Dit jaar met als thema: Dans. De kinderen 

hebben afgelopen maandag een workshop Salsa dansen gehad. De andere dagen zijn de kinderen op 

andere manieren bezig geweest met dans. (o.a. breakdance)  

Foto’s hiervan staan bij de verschillende groepen op de website. 

 

Groepsverdeling/formatie 

 

Voor de meivakantie hebben we ons met het team gebogen over de groepsverdeling en formatie voor het 

aankomende schooljaar. Het voorstel wordt volgende week besproken in onze MR. Daarna kunnen we de 

groepsverdeling met u communiceren. De bezetting van de verschillende groepen wordt enkele weken  

later bekend gemaakt.  

Cito Eindtoets 

 

Voor de meivakantie hebben onze leerlingen van groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt.  Morgen krijgen de 

leerlingen de individuele rapporten mee naar huis.  

Ook dit jaar hebben de kinderen het heel goed gedaan en is er  ruim boven het landelijke gemiddelde 

gescoord. Een resultaat waar we met z’n allen dan ook erg trots op zijn!! 

Technolab 

  

Wist u al dat we een soort van technolab in onze school hebben? Het lokaal tegenover de speelzaal van de 

kleuters is speciaal ingericht om met ICT en programmeren bezig te zijn. Voor de meivakantie heeft juf 

Lenny hier met leerlingen uit groep 7 en 8 gewerkt. Afgelopen dinsdag was er weer een nieuwe groep die 

er o.l.v. Juf Lenny heeft gewerkt. Wat het extra  leukt en leerzaam maakt, is dat leerlingen van haar groep 

6, hier een begeleidende rol bij hebben. Zij waren de experts die de leerlingen van groep 7 en 8 verder op 

weg hielpen.  

Foto’s en een korte filmpje hiervan, staan op onze fotopagina: Technolab  

  

 

 

Namens het team,  

Hein lepelaars   

17-05-2018 

Nr 16 

https://myalbum.com/album/HI7BAAB8bHFF


OUDER BEDANK AVOND  
 
Het einde van het schooljaar is ook altijd een goed moment om alle ouders te bedanken voor hun inzet in 

het afgelopen schooljaar. Luizenmoeder, OR, MR, rijden of begeleiden met uitstapjes, overblijfouder, hulp 

bij het jubileum, Kerst, Carnaval, Pasen enz. En uiteraard nog veel meer… 

 

U bent op vrijdag 8 juni van harte welkom voor 

een vossenjacht in de wijk.  

De start is om 19.00 uur vanaf de speelplaats bij de 

hoofdingang. De vossenjacht duurt tot ongeveer 

20.30 uur.  

Na afloop van de vossenjacht sluiten we gezellig af 

met een hapje en een drankje. (Eindtijd 22.00 uur).  

Mocht het slecht weer worden dan organiseren we 

een alternatief binnenprogramma. De tijden blijven 

dan hetzelfde. 

Hopelijk tot dan!! 

 

AGENDA 

 
Maandag  21 mei   Vrij i.v.m. 2e Pinksterdag 

Woensdag 23 mei   Sportdag groepen 3 en 4 

     Bezoek kasteel Helmond 1C 

Donderdag 24 mei   Sportdag groepen 5 en 6 continurooster tot 14.15 uur 

Vrijdag  25 mei   Sportdag groepen 7 en 8 continurooster tot 14.15 uur 

Wo 30 mei t/m vrij 1 juni  Schoolkamp groepen 8 

Vrijdag  1 juni   Open school 12.15u – 12.45u 

                                   Juffendag groep 4A 

Dinsdag  5 juni   Bezoek kasteel Helmond 3B 

Woensdag  6 juni   Onderbouwdag groepen 1-2-3 naar de Klimbim 

Vrijdag  8 juni   Ouderbedankavond 19.00u – 22.00u 

 

CURSUS TOETSENBORDVAARDIGHEID 

Voor de leerlingen van de HUIDIGE groep 5, 6 en 7 start, na de zomervakantie,  
het Onderwijs Instituut Manhattan met de cursus toetsenbordvaardigheid.  
Dit is na schooltijd in het computerlokaal van bs. Schepelweyen. 
Vaardigheden in word en power point en met tien vingers blind typen worden onder persoonlijke 
begeleiding en spelenderwijs geleerd. 
 
De inschrijfformulieren zijn in de klas uitgedeeld en liggen op de balie bij de receptie. 
 
Voor meer informatie kijk ook op www.oimanhattan.nl . 
 

http://www.oimanhattan.nl/


 

WISSELING VAN OEFENSOFTWARE 

 
Op dit moment maken we op school gebruik van een aantal digitale hulp/ oefen 

programma’s. Er zijn groepen die werken met Oefenweb (Taalzee en Rekentuin), er zijn 

groepen die werken met Mijnklas.nl en er zijn groepen die werken met Junior Einstein.  

Deze programma’s zijn bedoeld om leerlingen extra te laten oefenen met de verschillende 

vakgebieden. Op dit moment is het aanbod zo verschillend, dat we besloten hebben om met 1 aanbieder verder te 

gaan. We hebben gekozen voor Junior Einstein. Hier werken de leerlingen in de groepen 7 en 8 al mee.  

Dat betekent dat de andere accounts niet meer verlengd worden. Heeft u een eigen account van Rekentuin of 

Taalzee, dan kan het dat deze in de loop van de komende periode verwijderd wordt. Werken met Mijnklas.nl kan 

nog tot aan de zomervakantie.  

Na de zomervakantie gaan we allemaal over naar Junior Einstein. Meer informatie over Junior Einstein kunt u vinden 

op de volgende site: https://www.junioreinstein.nl/ 

 

WANDELVIERDAAGSE 

 

https://www.junioreinstein.nl/


 

INSTROMERS 

Lorenzo Bamberger 14 mei  1C 
Alain Nouwens 14 mei  1C 
Ryan v/d Borne 14 mei  1C 
 

 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 17 mei Juf Helma 
Meester Jos 
 

1/2B 
5B 

Juf Danique 
Juf Annecorien 

Vrijdag 18 mei Juf Helma 
 

1/2B 
 

Juf Cunera 

Woensdag 
Donderdag             

23 mei 
24 mei                   

Juf Ellen 
Meester Jos     

1/2A 
5b                

Juf Cunera 
?  

Donderdag 24 mei Meester Ton 8A                Juf Annecorien 

   

 

VERJAARDAGEN 

Mei 
 

18 Joy Baten (2006) 8A 

20 Quinn Bogers (2010) 3B / 4B 

21 Sophia Pruymboom (2009) 5A 

22 Djamiro Philipsen (2007) 7A 

23 Amy Baten (2011) 3A 

24 Pleun de Backer (2013) 1C 

24 Marit Kaizer (2010) 4A 

25 Donna Rijkers (2012) 1/2A 

27 Noa Borrenbergs (2010) 4A 

27 Khadia Cisse (2008) 5A 

27 Jayden van Gemert (2011) 3A 

29 Ivan Eijkens (2006) 8A 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 31 mei 

2018 op de website.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 


