
 

En dan breken nu toch echt de laatste weken van het schooljaar aan. Nog drie weken enschooljaar  
 
Nog drie weken en dan zit het  schooljaar 2017-2018 er al weer op.   
Afgelopen week hebben we de groepsverdeling/ formatie met u gedeeld. Altijd weer een spannend 
moment voor zowel de kinderen als de ouders.  Bij wie komt mijn zoon of dochter in de groep? Krijgt 
hij of zij nieuwe klasgenootjes? Is het een bekende of een helemaal nieuwe meester of juf?  
Binnenkort is de doorschuifmiddag en kunnen alle kinderen kennis maken met de nieuwe meester of 
juf en de mogelijk nieuwe klasgenootjes. 
De groepen zijn aankomend jaar relatief klein en met de twee nieuwe leerkrachten (juf Miranda en 
meester Jens) verwachten we  een passend “plaatje” voor het nieuwe schooljaar te hebben.  
De ingezette ontwikkelingen van het afgelopen jaar gaan we ook een vervolg geven, waarbij we nog 
meer actief de samenwerking tussen de verschillende groepen gaan zoeken. Andere ontwikkelpunten 
worden later met u gedeeld.  
 
Ouder bedank avond 
Vorige week vrijdag hebben we alle ouders bedankt die het afgelopen jaar “de helpende hand 
hebben toegestoken”. In totaal waren er ongeveer 35 ouders bij de vossenjacht door de wijk. Het 
afgelopen jaar hebben er echter veel meer ouders, op wat voor manier dan ook, meegeholpen op 
school. Dus ook voor de ouders die er afgelopen vrijdag niet bij waren:  

Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet en hulp in het afgelopen schooljaar! 
 
Bij de activiteit (Vossenjacht in de wijk) van vrijdag 8 juni zijn foto’s gemaakt. Klik op de foto om deze 
te bekijken: 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

 

  

14-06-2018 

Nr.18  

BESTE OUDER 

 

https://myalbum.com/album/h4CyxiF3GjHZ


 
 

OUDERRAAD 

Beste ouders, 
Helaas neemt volgend jaar een aantal leden van de Ouderraad afscheid. Hierdoor zijn we op zoek 
naar nieuwe leden.  
 
Wat doet de Ouderraad ? 
De Ouderraad van Basisschool Schepelweyen heeft als doel de samenwerking tussen schoolteam en 
ouders te bevorderen. 
De belangrijkste taak van de Ouderraad is het assisteren van de leerkrachten bij de verschillende 
activiteiten en het coördineren van de ouderhulp bij deze activiteiten. 
Denk bij deze activiteiten bijvoorbeeld aan de festiviteiten (Sint, Kerst, Carnaval en Pasen), 
klassenouders werven en van informatie voorzien, sportdagen, IVN, onderbouwdag etc. 
 
Er wordt meestal vijf keer per jaar met z’n allen vergaderd. Daarnaast nog een of meerdere keren per 
activiteit die je organiseert in een klein groepje samen met een leerkracht. De ouderhulp wordt 
namelijk verdeeld. Je doet dus niet aan alle activiteiten mee. 
 
Het is vooral  erg gezellig om deel te nemen aan de Ouderraad. 
 
Als het je leuk lijkt om bij de Ouderraad te komen, vragen we je een mail te sturen met motivatie 
naar: 
Orschepelweyen@skozok.nl 
 
Groet Audrey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Vrijdag 15 juni   schoolreisje groepen 4 

Woensdag 20 juni  bezoek kasteel Helmond groep 1/2A 

Vrijdag 22 juni   studiedag alle leerlingen zijn vrij  

Dinsdag 26 juni  schoolpleinconcert 19.00 uur 

Woensdag 27 juni  rapporten   

Dinsdagmiddag 3 juli  doorschuifmiddag  

Donderdag 5 juli  musical 

Vrijdag 6 juli   calamiteiten dag (alle leerlingen zijn vrij) 

 

INSTROMERS 

Iris de Brouwer  04 juni  1C 

Brent Rijkers   12 juni  1C 
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GOED GEDAAN    

 Van 11 t/m 22 juni  werken we met GOED GEDAAN! aan het thema “Ken jezelf”. Om goed met 

zichzelf en anderen om te gaan, is het van belang dat kinderen leren nadenken over zichzelf. Er 

wordt stilgestaan bij de vragen: wat zie ik op tv? Wat vind ik leuk, wat eng? Wie vertel ik dat?  

 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

 enge dingen bestaan niet alleen in de film, soms ook in de echte wereld. 

 voor de bovenbouw: wat zijn mijn sterke/zwakke punten? En hoe ga ik om met  

   leeftijdgenoten, die een andere smaak en mening hebben dan ik? 

Tips voor thuis:     

 leer uw kind met mate te kijken en alleen naar programma´s, die de moeite waard zijn. 

 veel jonge kinderen begrijpen het verschil tussen “echt” en “fantasie” niet. 

 geef uw kind een compliment wanneer hij/zij op een goede manier met eigen emoties  

   omgaat of zich sociaal gedraagt. 

 help uw kind wanneer hij/zij nieuw gedrag wil aanleren. Schrijf het goede voornemen 

   officieel op en spreek iets leuks af als het een week lang lukt. 

   (een keer extra lang opblijven/toetje kiezen/ samen een spelletje doen/ samen een  

   film kijken) 

 

  

 Vanaf 25 juni werken we met GOED GEDAAN! aan ons allerlaatste thema van dit schooljaar: 

“Wensen en dromen”. Het is belangrijk, dat uw kind leert zijn fantasie goed te gebruiken. 

Fantasie is nodig om je echt in te kunnen leven in anderen, om oplossingen voor nieuwe 

problemen te verzinnen en geruststellende beelden en gedachten op te roepen als je gespannen 

en/of bang bent. 

 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

 iedereen maakt leuke en minder leuke dingen mee. 

 droomwensen zijn leuk, maar komen niet zo vaak uit. 

 een slim plan helpt; je kunt het zelf oplossen, hulp vragen of iets leuks doen om je  

   weer fijn te voelen. 

Tips voor thuis:  

 stimuleer uw kind, wanneer er iets misgaat, om op zoek te gaan naar een oplossing. 

 help uw kind voor het slapengaan te ontspannen in bed. 

voor de oudere kinderen:  

 help uw kind zijn droomwens om te zetten in een haalbaar doel en plannen te bedenken  

   om dat doel te bereiken. 

 relativeer succesverhalen over beroemde sterren voor uw kind. Filmsterren zijn ook  

   weleens verkouden. Zangers maken ook vervelende dingen mee. Topsporters scoren 

   niet vanzelf, daar is jarenlang trainen voor nodig.               

 



 

AFWEZIGEN 

Donderdag 14 juni  Juf Marlies/Meester Jos  5B  Juf Bianca 

Woensdag 20 juni  Juf Ellen    1/2A  Juf Brigitte 

Donderdag 21 juni  Juf Marlies/Meester Jos  5B  Juf Annecorien 

Woensdag 27 juni  Juf Ellen    1/2A  Juf Brigitte 

    Juf Lonneke    7A  Juf Annecorien 

Donderdag 28 juni  Juf Marlies/meester Jos  5B                   Juf Bianca 

   

 

VERJAARDAGEN 

15 Mette de Bruin (2008) 6A 

15 Youri van Mierlo (2008) 5C/6C 

15 Deveney Pérez Verdonk (2007) 7A 

16 Lara Suijver (2009) 5B 

17 Tom van den Berg (2007) 7A 

17 Jade Timmer (2013) 1C 

19 Zico Stevens (2008) 6A 

19 Bas Visser (2007) 7B 

21 Sterre Verhofstad (2013) 1C 

22 Yara Bakermans (2009) 5A 

23 Elizah Cisse (2013) 1C 

24 Nena Leupen (2006) 8A 

24 Zara Snijders (2008) 6A 

26 Joey van den Borne (2012) 1/2A 

26 Stijn Fenne (2012) 1/2B 

27 Ishika Algoe (2009) 5A 

27 Lieke Fenne (2009) 5A 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 28 JUNI 2018 op de website.  

 

VOOR IEDEREEN EEN HELE FIJNE 

VERJAARDAG!! 


