
BESTE OUDER 

De laatste Schepelweyzer van het schooljaar. Nog één week en we kunnen gaan genieten van een lange 

“zomerbreak”.   

Op dit moment zitten we in de afrondende, maar ook alvast in de voorbereidende fase voor het 

aankomende schooljaar. Plannen worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Leerkrachten hebben de 

afgelopen week afrondende groepsbesprekingen gehad met onze KO’er, Manon Geurds. Bij deze 

besprekingen staat de overdracht naar het aankomende schooljaar centraal. Ingezette plannen, specifieke 

aanpakken enz. willen we direct voortzetten in het nieuwe schooljaar. 

Het afgelopen jaar hebben we weer de nodige ontwikkelingen doorgevoerd. Zo wordt er in de hogere 

groepen steeds meer digitaal gewerkt met de chromebooks, worden er coachgesprekken met de leerlingen 

gehouden, zetten we de werkvormen van SLIM PLAN in om de leerlingen meer betrokken te laten raken bij 

de lessen en hebben we speciale aandacht voor aandacht training in de onderbouw. Allemaal met als doel 

om uw zoon of dochter zo goed mogelijk onderwijs te bieden! 

Aankomend schooljaar zetten we de ingezette ontwikkelingen door. Het school ontwikkelingsplan voor het 

aankomende schooljaar is afgelopen dinsdag in de MR vergadering goedgekeurd. Hierover meer in het 

nieuwe schooljaar. 

 

Afscheid Frans, Marlies en Germa 

Op personeelsgebied zijn er aankomend schooljaar ook een aantal wisselingen. Zo nemen we afscheid 

van meester Frans, juffrouw Marlies en juffrouw Germa. Zij gaan alle drie genieten van een welverdiend 

pensioen. Frans stopt per 1-8-2018.  

Marlies en Germa per 1 september. Na de vakantie zijn ze (Marlies en Germa) beide nog twee weken 

werkzaam op onze school. Ze nemen in de week van 27 augustus afscheid van de kinderen. 

Deze en komende week gaan we met de betrokken collega’s, op een manier die ze graag zelf willen, 

afscheid van ze nemen.  

We zijn ze ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor de school en de kinderen hebben betekend.  

  

Stagiaires  

Zoals u wellicht weet zijn we een zogenaamde “Opleidingsschool”. Dit houdt in dat we studenten van 

verschillende opleidingen een stageplaats aanbieden. Daar blijft het echter niet bij. Als opleidingsschool 

heb je ook een basisschoolcoach nodig die de studenten de begeleiding geeft die ze verdienen.  

Bij ons is juffrouw Marianne al jarenlang de begeleider van deze studenten. In de laatste SKOzoK 

nieuwsbrief stond hierover een artikel in. De link naar het artikel staat hier:   

Basisschoolcoach op bs Schepelweyen 

Aankomend schooljaar hebben we weer een heleboel studenten geplaatst in onze groepen. Twee daarvan 

zijn LIO stagiaires. Zij gaan beiden hun laatste studiejaar in. Juffrouw Joyce van Hoof is gekoppeld aan de 

groep van juf Lenny (6b) en meester Dennis Douze aan de groep van juf Marjolein (8b).  

De andere stagiaires zijn verdeeld over de andere groepen en zullen gedurende het jaar ook van groep 

wisselen.  

 

We wensen u namens alle collega’s een hele fijne vakantie toe!  Geniet ervan en tot in het nieuwe 

schooljaar! 

Team bs Schepelweyen 
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https://gallery.mailchimp.com/647ceeddfe46e44738b283478/files/f8957677-f8b3-4067-92de-5e0d67815da0/De_basisschoolcoach_Marianne_Flohr.pdf


AGENDA 

 
Dinsdag  3 juli     Doorschuifmiddag (13.30-14.30 uur) 

Donderdag  5 juli     Musical groepen 8 

Vrijdag  6 juli     Calamiteiten dag – alle leerlingen vrij 

Maandag 9 juli  t/m 17-8    Zomervakantie  

TSO SAMEN ETEN 

Alweer een schooljaar bijna voorbij!  Ook volgend schooljaar blijven wij “de overblijf” verzorgen op bs 
Schepelweyen. De prijs wordt aankomend jaar met 0,10 euro verhoogd. We gaan dus van 2,20 euro naar 
2,30 euro. Dit is besproken en goedgekeurd door onze MR. 
Voor het aankomende schooljaar zijn we nog op zoek  naar mensen die graag een handje komen helpen 
tijdens het overblijven. Als u dit graag zou willen doen of u kent iemand?  
Bel of app dan even naar : 06 47162799.  
U krijgt hiervoor een vergoeding van 9 euro! (belastingvrij). Eventueel kun u zich ook melden bij de 
coördinator van het overblijven. (Tamar v Dongen)  Zij is maandag/dinsdag en donderdag tijdens het 
overblijven aanwezig. Op dit moment zoeken we nog personen die kunnen invallen.  
  
Het af en aanmelden van de kinderen blijft het zelfde als voorgaande jaren. Dat kan via het gsm nummer of 
via de mail: schepelweyen@tsosameneten.nl  
Graag  op tijd aan en/of  afmelden van de kinderen. Als er niet op tijd  afgemeld wordt, zijn we genoodzaakt 
om dit toch in rekening te brengen.  
Ook voor de kinderen die incidenteel overblijven, is het ban belang dat ze altijd aangemeld moeten worden. 
We willen voorkomen dat er misverstanden ontstaan en kinderen of overblijf niet weet waar ze in de pauze 
naar toe moeten.  
  
Het wil nog wel eens voorkomen dat de kinderen hun drinken al op hebben in het speelkwartier op school 
en dan niks meer hebben bij het overblijven. Drinkt uw kind veel, geef dan ook voldoende mee.    
  
Tot volgend schooljaar!   
TSO Samen Eten 
  

CREATIEVE MEIDEN GEZOCHT 
 
Meiden van groep 6 en 7 opgelet!  
Technika 10 is voor het nieuwe seizoen op zoek naar een aantal stoere chicks die 
graag creatief bezig zijn! Zelf een sieradendoos in elkaar timmeren, leren hoe je 
badzout en shampoo kan maken of een werkstukje maken met zonnecellen of 
eigen app of animatie. Het zijn allemaal voorbeelden van dingen die je kunt leren 
bij Technika 10. Zit je in groep 6 of 7 en ben jij een stoere en creatieve chick?  
 
Geef je dan snel op via de website: www.technika10valkenswaard.nl.  
Er zijn nog plaatsen vrij, maar wacht niet te lang want VOL = VOL.  
 

AFWEZIGEN 

Donderdag 28 juni Meester Jos 5B Juf Bianca 

Maandag  2 juli Meester Frans 6A Juf Suzanne 

Woensdag              4 juli 
 

Juf Ellen 
Juf Lonneke 

1/2A 
7A                           

Juf Helma  
Juf Annecorien 
 

 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=4iS6AM6AdwV8Jv-ROLE2qWApmTXjAgCsEDK04YjcxDzx6wHO-NvVCA..&URL=mailto%3aschepelweyen%40tsosameneten.nl
http://www.technika10valkensward.nl/


VERJAARDAGEN 

juni        augustus 
29 Janne Tholen (2013) 1C 1 Nick Baetsen (2011) 3A 

30 Julia Brandsen (2008) 5C/6C 1 Lotte Iding (2012) 1/2B 

   1 Jesse van Mierlo (2007) 7A 

juli   4 Rem Faassen (2009) 5C/6C 

1 Lisa van den Molengraaf (2011) 3A 6 Jimmi Brandsen (2012) 1/2A 

1 Thijn Peek (2009) 5A 6 Savanna van Gils (2009) 5B 

3 Jayden Bogaars (2009) 5A 11 Eva Keeman (2011) 3B / 4B 

5 Marly van den Eeden (2009) 5C/6C 11 Wes Rooyakkers (2012) 1/2B 

6 Dylan Broerse (2012) 1/2A 12 Rens Cornuyt (2005) 8B 

6 Milan Broerse (2012) 1/2B 13 Nick Broerse (2009) 4A 

7 Luna Tijssen (2010) 3B / 4B 14 Gian Gijsbers (2010) 4A 

9 Jessey Pérez Verdonk (2011) 3A 14 Isa Vaassen (2008) 5C/6C 

9 Jill Smolenaars (2006) 8B 15 Anya Drobotenko (2006) 8B 

11 Loïs Crooymans (2007) 7A 17 Ryan van Dooren (2012) 1/2B 

11 Jesse de Laat (2009) 5A 17 Siem van Gerven (2011) 3B / 4B 

12 Eva Jansen (2012) 1/2B 17 Daan Kaizer (2008) 6A 

15 Luke van Beek (2009) 5A 20 Léticia Ansin (2009) 3B / 4B 

15 Nikky Peeters (2010) 3B / 4B 21 Hannah Heijerman (2012) 1/2A 

15 Ruben Streumer (2009) 5B 21 Djordi Stes (2006) 8B 

16 Jop Mensch (2010) 4A    

16 Yara de Vries (2006) 8B 

  

17 Ryan van der Klooster (2011) 3A 

18 Lucas Donders (2006) 7B 

20 Cas van Baren (2012) 1/2A 

20 Pleun Hoppenbrouwers (2008) 6A 

20 Angel Verspaget (2008) 6A 

21 Luuk Teeuwen (2007) 7B 

21 Rens Teeuwen (2007) 7A 

23 Chris Bos (2008) 6A 

23 Meike van Gogh (2007) 7A 

23 Dylano Smolders (2008) 5C/6C 

24 Dylan Jansen (2007) 7A 

24 Sjoerd Philipsen (2008) 6A 

24 Mats Vandingelen (2006) 8A 

25 Sïenne ten Cate (2006) 8B 

26 Luna Buelens (2012) 1/2B 

26 Adama Keita (2013) 1C 

26 Yannis Raijmakers (2009) 5A 

26 Indy Valkenburg (2011) 3A 

28 Ties van Gerven (2009) 5C/6C 

28 Nick Visser (2009) 5B 

31 Guusje Sweegers (2008) 6A 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VOORKOM EEN LEESDIP IN DE VAKANTIE 

 
Er zijn kinderen bij wie het leesproces niet zo vlot verloopt. Ook zijn er kinderen die na zes weken 
teruggezakt zijn in niveau. Daarom is lezen in de zomervakantie van groot belang! Maar hoe kun je het leuk 
houden? 
Via onderstaande link kun je verschillende leuke oefeningen downloaden om uw zoon of dochter te 
stimuleren om, ook in de grote vakantie, te blijven lezen. Met o.a. leesbingo, toneellezen en praktische tips 
om kinderen aan te lezen te krijgen/ houden. 
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-en-van-belang/ 
 

 

TERUGBLIK AFGELOPEN SCHOOLJAAR 
 

In het afgelopen jaar zijn er de nodige activiteiten geweest waar foto’s van gemaakt zijn. Deze staan of op 

onze website (alleen oudergedeelte) of op onze fotopagina. (alleen via de link te bekijken) 

Hieronder staan een aantal links naar de verschillende albums van onze fotopagina: 

 

1. Jubileum  

2. Verkeersdag 

3. Kinderboekenweek Griezelen  (Aanrader! prachtige foto’s) 

4. Workshopavond 

5. Voorleeskampioenschappen 

6. Sinterklaas   

7. Kerst 

8. Carnaval 

9. Hulpmiddag NL Doet 

10. Pasen 

11. Programmeren in het technolab 

12. Vossenjacht ouder bedank avond 
 

 

 

 

HELE FIJNE VAKANTIE EN TOT 20 AUGUSTUS!  

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/vakantielezen-is-leuk-en-van-belang/
https://myalbum.com/album/YkAplwr6vM8b
https://myalbum.com/album/12bewHPkww0V
https://myalbum.com/album/0uDbmBKoU70B
https://myalbum.com/album/4ROK2udsIApy
https://myalbum.com/album/eVvAKc9ujwrD
https://myalbum.com/album/MNqrflL5cqWc
https://myalbum.com/album/w5BcAHVerHjn
https://myalbum.com/album/Ahu9oY4Kwdfy
https://myalbum.com/album/iN4GuMxAexsH
https://myalbum.com/album/6w5FztLUl9TU
https://myalbum.com/album/HI7BAAB8bHFF
https://myalbum.com/album/h4CyxiF3GjHZ

