
BESTE OUDER 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al weer bijna op. Iedereen komt steeds meer terug in  het oude 

ritme. De kinderen zijn al weer wat gewend aan hun nieuwe meester of juf en ook hun mogelijk nieuwe 

klasgenootjes. Afgelopen maandag hebben we samen met de kinderen geproost op een fijn jaar. We hebben met 

elkaar afgesproken dat we dit  jaar weer rekening houden met elkaar, dat we weer lief zijn voor elkaar, dat we heel 

hard gaan werken, dat we samen lol maken en dat we weer veel nieuwe dingen gaan leren. 

We hebben daar als school alle vertrouwen in en hopen uiteraard ook op uw medewerking.  

Nieuwe gezichten en afscheid Germa en Marlies 

We zijn het jaar gestart met twee nieuwe leerkrachten. Meester Jens in groep 7a en juf Miranda in groep 6a. We 

wensen ze alle succes en hopelijk vinden ze snel hun plaatsje op onze school. 

Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van meester Frans en juf Marlies Smulders (onderwijsassistent). Per 

1 september gaan ook juf Germa en juf Marlies ter Huurne met pensioen. Maandag a.s. nemen ze afscheid van de 

kinderen.  Marlies is dan nog dinsdag en woensdag aanwezig en Germa heeft donderdag haar laatste werkdag. We 

danken ze hartelijk voor hun inzet op onze school!! 

Kennismakingsgesprekken 

Op dinsdag 11 en donderdag 13 september hebben we de kennismakingsgesprekken. Anders dan voorgaande jaren 

zijn deze alleen voor de groepen 3 t/m 8. De eerste gesprekken voor de groepen 1 en 2 vinden plaats in de week van 

1 oktober. De kennismaking bij de kleuters vindt namelijk vaak al plaats bij het halen en brengen, waardoor we een 

eerste  gesprek wat later in het schooljaar hebben gepland. (Meer informatie hierover in de groepsinfo van de 

groepen 1-2). 

 

Inschrijven oudergesprekken gr. 3 t/m 8  Ouders met meerdere kinderen in de groepen 3 t/m 8 kunnen zich 

hiervoor vanaf dinsdag 4 september inschrijven. De overige ouders kunnen dat op 5,6 of 7 september doen. De 

formulieren liggen in de grote hal.  

SCHOOLONTWIKKELING 2018-2019  

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben we een aantal focuspunten gekozen waar we met de hele school aan gaan 
werken. Deze punten passen in het door ons bestuur geformuleerde koersplan 2014-2018. (Zie website 
www.skozok.nl )  

 
Onze ontwikkelpunten voor het schooljaar 2018-2019  
 
Didactische ontwikkeling  
We hebben een gezamenlijke schoolambitie opgesteld m.b.t. de leeropbrengsten. Ons doel is om zowel boven het 
landelijke gemiddelde als boven het door ons gestelde ambitieniveau te scoren. De resultaten van de begin-midden 
en eind toetsen worden ook dit jaar weer besproken en geanalyseerd tijdens studiedagen en tijdens 
groepsbesprekingen.  
Zo blijven we de cognitieve ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk volgen. 
 

Samen werken  
Binnen onze groepen werken de leerlingen op structurele wijze samen d.m.v. de werkvormen van SLIM PLAN. 
(coöperatief leren).  
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Coachgesprekken  
In onze groepen 6 t/m 8 houden we minimaal 2 x per jaar een coachgesprek met onze leerlingen. Er worden samen 
doelen gesteld. (zowel didactisch als pedagogisch). Leerlingen worden hierdoor mede eigenaar van hun eigen 
leerontwikkeling.  
 

Gepersonaliseerd leren  
Chromebooks worden (in de groepen 4 t/m 8) structureel ingezet om de leerlingen een uitdagend 
en gedifferentieerd aanbod te bieden. Hierbij werken we met de software van Junior Einstein en 
met Google Classroom.  
 

Doorzettingsvermogen groepen 3 t/m 8  
Alle groepen werken met de leerkuil. Een visueel middel om voor leerlingen zichtbaar te 
maken waar ze in hun leerproces zitten en wat stimulerend werkt m.b.t. het 
doorzettingsvermogen 
 

Groepsdoorbrekend (samen) werken  
Alle groepen werken op jaarbasis een aantal thema’s gezamenlijk uit. (Wereldoriëntatie). 
Daarnaast wordt er een vakgebied genomen waarbij binnen het leerjaar in 
niveaugroepen gewerkt wordt.  
 

Werken met “Monsters” in de groepen 1 t/m 4  
De groepen 1 t/m 4 werken met de Skozok brede monsters. Voor het bevorderen van de 
sociale en communicatieve vaardigheden worden de volgende “monsters” ingezet: Empa 
en Thie (empathie), Nettie en Sam en Sterk (samenwerken). Om de motivatie te 
versterken gebruiken we het monster: GoGo (doorzettingsvermogen).  

 
 

 

 

 

Mindfulness gr. 1 t/m 4  

Met behulp van aandachttraining in de klas ervaren kinderen hoe zij bewust om kunnen gaan met spanning en 

stress. Ze leren hoe zij moeten omgaan met hun aandacht, hun concentratie en dat ze zich daarin kunnen trainen. 

Sociaal emotioneel welbevinden 

De belangrijkste pijler blijft natuurlijk altijd het sociaal emotioneel functioneren van onze leerlingen. Als die basis op 

orde is, het kind zich veilig en begrepen voelt, kan er ontwikkeling plaatsvinden. Laat de foto hieronder een mooi 

voorbeeld zijn, van hoe we met elkaar omgaan op school. 

  

https://lerenleren.skozok.nl/leerstrategieen?setGroup=A
http://www.allesovergedrag.nl/2016/05/30/de-leerkuil/
https://www.junioreinstein.nl/


AGENDA 

Maandag   3 september    Studiedag – alle leerlingen vrij 

Dinsdag                4 september    Inschrijven kennismakingsgesprekken (gr. 3 t/m 8)  

     voor gezinnen met meerdere kinderen in deze groepen. 

Woensdag           5 september    Inschrijven kennismakingsgesprekken (gr. 3-8)  

Dinsdag  11 september    Kennismakingsgesprekken 

Donderdag 13 september    Kennismakingsgesprekken 

Woensdag  19 september    Groepen 7 en 8 – fietsbehendigheidsbaan  

Woensdag 26 september    Studiedag – alle leerlingen vrij 

Woensdag 26 september    IVN info avond ouders 20.00 uur  

 

PROJECT GROEP 1 EN 2: OVERGISTEREN 

Dinsdag 4 september t/m 21 september. 

Er is een koffer gevonden. De leerkracht vond hem gewoon op straat en hij staat nu in de klas. Van wie zou de koffer 

zijn? De kinderen maken de koffer open en vinden allerlei bekende en onbekende voorwerpen. Oude voorwerpen, 

zoals een tol, klompjes en een zakje muntjes. Maar ook gereedschap, bijvoorbeeld een duimstok, witte stoffen 

handschoentjes en een vergrootglas. Tot slot vinden ze een folder van het lokale museum. Er is maar een conclusie 

mogelijk: dit is de koffer van een museummedewerker! 

We gaan er heen!!!! Op maandag 17 en dinsdag 18 september, maar wat 

is een museum nou precies? En waarom zou je eigenlijk voorwerpen van 

vroeger bewaren? De vondst van de koffer is voor de kleuters het begin 

van een ontdekkingstocht naar de begrippen 'museum', 'vroeger' en 

'bewaren', met als hoogtepunt een bezoek aan het museum. De 

mysterieuze koffer en ieder voorwerp daarin vertelt een verhaal. Ook de 

bijzondere voorwerpen die de kleuters van huis meenemen. Met 

Overgisteren leren de leerlingen communiceren over voorwerpen en wordt hun woordenschat uitgebreid. 

Vanaf maandag 27 augustus kunt u inschrijven om mee te rijden en te begeleiden. De inschrijfformulieren hangen 

dan bij de groepen 1-2 naast de klassendeur. 

 

GOED GEDAAN! 

We werken t/m 31 augustus met “Goed Gedaan” aan het thema WENNEN. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar moeten kinderen weer wennen aan het schoolritme. Daarnaast krijgen ze 

vaak een andere leerkracht(en) en andere klasgenootjes. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

 aan iets nieuws of een verandering moet je altijd even wennen. 

 hoe stel je je voor aan mensen, die je nog niet kent: aankijken, handje geven en naam noemen. (onderbouw) 

 elke verandering heeft nadelen, maar ook voordelen (bovenbouw).  

 

   

https://www.erfgoedbrabant.nl/media/1094/overgisteren.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0t6qSw_rVAhUHYlAKHVAuAscQjRwIBw&url=http://www.ziezazo.com/&psig=AFQjCNEf0oXa7K4CF4kt1He2Hqz_3fZNqQ&ust=1504030038427032


Tips voor thuis: 

 maak een kinderagenda. Op een weekplanner of magneetbord geeft u met symbooltjes of woorden aan wat 
er elke dag op het programma staat. 

 bekijk en bespreek elke ochtend wat er voor die dag op het programma staat. 

 vertel uw kind over een moment, waar uzelf ooit aan hebt moeten wennen. 

 geef het goede voorbeeld door zelf van situaties niet alleen de vervelende, maar ook de leuke kanten te 
benoemen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVN SCHOOLJAAR 2018-2019 

Beste ouders, 
 
De datums voor het IVN voor het nieuwe schooljaar zijn bekend. Daarom nu alvast een oproep. 
In oktober zullen onze kinderen de tentoonstelling van het IVN weer bezoeken. 
Het project, dit jaar, heet: “Zoogdieren” 
 
Het rooster van de bezoekdata is als volgt: 
 

Oktober VM*) NM*)   Oktober VM*) NM*) 

Maandag   1 Okt 1/2A 3A   Maandag        8 Okt  5A 6A 

Dinsdag     2 Okt 1/2B 3B   Dinsdag          9 Okt 6B 7A 

          

Donderdag 4 Okt 1C 4A   Donderdag     11 Okt 7B 8A 

Vrijdag       5 Okt 4/5B     Vrijdag            12 Okt 8B  

 
                 *) VM=voormiddag  NM=namiddag 
 
Denkt u nu “ik wil ook wel meedoen en zorgen dat alle kinderen de IVN kunnen bezoeken” dan kunt u zich opgeven 
bij de leerkracht van de desbetreffende groep.  
 
De informatieavond voor de ouders is Woensdagavond 26 September om 20.00 uur in het Natuureducatiecentrum 
D’n Nieuwe Hof (IVN gebouw), Bosstraat 25. 
Tel. 040-2018395. 
 
Wij hopen ook dit jaar weer op uw hulp! 
 
Groetjes, 
Juf Petry  & Nannet Hanckmann 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpr-3Aw_rVAhULalAKHShzDgUQjRwIBw&url=https://photogeniki.nl/shop/week-planner/&psig=AFQjCNEDLmQ3obKgqofy47tmzizYCa453g&ust=1504030233832378


 

 

 

 

LEERLINGEN VAN HUIDIGE GROEP 6, 7 EN 8 

De cursus toetsenbordvaardigheid  

start weer, binnen enkele weken,  in het computerlokaal van 

BASISSCHOOL SCHEPELWEYEN TE DOMMELEN 
(de lessen zijn, onder voorbehoud, gepland op donderdag, aansluitend aan de schooltijden) 

 MET TIEN VINGERS en BLIND TYPEN 
 Deze vaardigheid geeft je voorsprong in snelheid en inzicht bij het computergebruik. 

(PC, LAPTOP,TABLET) 

 Persoonlijke begeleiding en hulp in de lessen. In een groepje werken is leuk en stimulerend.  

 Je hoeft thuis niet alleen achter je computerscherm alles uit te zoeken.   

  WORD en POWER POINT 
Je gaat teksten, brieven, tekeningen, een werkstuk/presentatie, kaarten, enz. ontwerpen, gebruiken, 

opslaan en bewerken.   

PERSOONLIJKE BEGELEIDING  (speciale aandacht en training bij dyslexie) 

SPELENDERWIJS LEREN OMGAAN MET DE COMPUTER  

HET TOETSENBORD BLINDELINGS LEREN BEDIENEN (ook als je op een tablet werkt) 

BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN/MOGELIJKHEDEN  IN WORD EN POWER POINT 

 

Bij veel opdrachten tijdens de laatste jaren van de basisschool en in het vervolgonderwijs zal deze kennis zeker zijn 

vruchten afwerpen. Een kind dat blind kan typen en dus niet voor elke letter op het toetsenbord hoeft te turen, houdt 

ook meer ruimte voor andere dingen in zijn hoofd.  

 Ook de opgedane kennis van WORD en POWER POINT is onmisbaar in de verdere school- en studiejaren. 

 De complete cursuskosten bedragen  € 185,--.   

 Er worden 12 lessen van 1,5 uur, om de twee weken, gepland.  

 De lestijden zijn aansluitend aan de schooltijden.  

 Bij een groot aantal aanmeldingen worden de groepen gesplitst.  

 De opleiding zal worden afgesloten met een erkend diploma.  
Meer info is te vinden op www.oimanhattan.nl 
 

Verdere informatie en opgave voor deze cursus: 

 Onderstaande strook op school inleveren vóór 7 september bij José aan de receptie of, zonder 
postzegel, naar ons antwoordnummer sturen. 

 Of bel 0475 – 53 47 68  (werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur). 

 Of download het inschrijfformulier op www.oimanhattan.nl en stuur dit uitgeprint en ingevuld  
naar ons antwoordnummer. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, ik wil nadere informatie over de cursus toetsenbordvaardigheid op de computer: 

Familienaam……………………...........….Roepnaam zoon/dochter…………………................…………. 

Adres……………………………………………………………...........................…………………………..… 

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………...........................…… 

Telefoon……………………...…...........…E-mail .....…………….....……………………...................……. 

Groep (schooljaar 2017-2018) ...…….....School………………………………….................................….. 

  

 www.oimanhattan.nl                                                       

info@oimanhattan.nl                                                       

 

 Antwoordnummer 97 

6040 VB  ROERMOND 

 

http://pchdscreen.com/computers-wallpaper/mac-keyboard-computer-wallpaper.html/attachment/mac-keyboard-computer-wallpaper-2/
http://www.oimanhattan.nl/
http://www.oimanhattan.nl/


AANVRAGEN EXTRA VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIE 

 
Het kan zijn dat er gedurende het jaar speciale omstandigheden zijn waardoor er verlof kan worden aangevraagd op 
school. U kunt dat verlof dan schriftelijk aanvragen en de school (directie) kan het verzoek dan goedkeuren of 
afwijzen. 
Voor het aanvragen van verlof dient het verzoek aan een aantal 
voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden staan hieronder 
beschreven.  
Heeft u een verlofaanvraag gedaan dan bewaren wij deze 
aanvraag. De leerplichtambtenaar heeft altijd inzage in de 
aangevraagde verzoeken.  
Zorg er dus voor dat e.e.a. goed beschreven staat en binnen de 
omstandigheden valt. Hieronder het onderdeel “Aanvraag extra 
verlof”, zoals het ook in onze schoolgids staat beschreven. We 
kunnen hier namelijk op worden gecontroleerd door de leerplicht 
ambtenaar en indien er onjuist gehandeld wordt kan dat ook 
boetes opleveren. 
 
Leerlingen hebben in uitzonderlijke gevallen recht op t/m 10 
extra verlofdagen per schooljaar, buiten de reguliere vakanties. Dit verlof moet bij de directie schriftelijk worden 
aangevraagd. Over verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar.  
 
Mogelijkheden m.b.t. het opnemen van extra verlof:  
-Er is geen verlof mogelijk gedurende de eerste twee weken van het schooljaar.  
-Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie, alleen in gevallen waarin de specifieke aard van de 

werkzaamheden van ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit 

verlof wordt verleend onder de volgende condities: 

- De aanvraag dient ruim van tevoren (minimaal twee maanden) te worden aangevraagd; - verlof dat wordt 
opgenomen zonder toestemming van de directie wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld bij 
de leerplichtambtenaar.  
 
Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:  
 
-Het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan bij verhuizing binnen de gemeente: 1 dag  

-Bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: 1 dag  

-Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de eerste graad: 4 dagen - bij het overlijden van 
bloed- of aanverwanten van de leerling van de tweede t/m de vierde graad: 1 dag  

-Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de tweede graad: 1 dag  

-oor leerlingen woonachtig buiten de gemeente, bij zeer extreme weersomstandigheden waardoor zij de school niet 
kunnen bereiken, bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin, vastgesteld door een medicus bij een 25-, 40-, 50- of 
60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: 1 dag  

-Voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen i.v.m. de viering van nationale feest- en gedenkdagen;  
 
Neem voor meer informatie over het aanvragen van verlofdagen contact op met de directie. De directeur is verplicht 

ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke 

uitvoering van het toezicht op de naleving van de wet.  

Tegen ouders/verzorgers die hun kind zonder toestemming van school houden, zal de leerplichtambtenaar 

maatregelen nemen. 

 

 

 



AFWEZIGEN 

Donderdag 23 augustus Juf Marianne 
Juf Lonneke 

3B 
8B 

Juf Caroline 
Juf Annecorien 

Maandag 27 augustus Meester Ton 8A Juf Caroline 
 

Woensdag             29 augustus Juf Lenny 6B              Juf Caroline 

Donderdag 30 augustus Juf Marianne 
Juf Lonneke 

3B 
8B 

Juf Caroline 
Juf Annecorien 

Woensdag             5 september Juf Ellen 1/2A Juf Helma 

 

VERJAARDAGEN 

augustus 
25 Jessi Willems (2010) 4B/5B 

26 Lynn Verberk (2009) 5A 

27 Eva van Dijk (2007) 8A 

31 Timo Roijter (2009) 6B 
 
september 
2 Mats Meeuwsen (2012) 3B 

2 Elise van Son (2011) 4B/5B 

5 Romy van Rooij (2011) 4A 
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Lotte van den Hurk  4A 
Lise van den Hurk  3A 
Liam Weijtens   1B 
Mats Meeuwsen  3B 
 
Loïs de Vries   1A 
Mads Peek    1B 
Jordi Mittertreiner  1B 
Luuk van Meurs  1C 
Nola Wils   1A 
Emily Zhou   1C 
Maud Buelens   1C 
Finn Mentink   1C 
Max van Zantvoort  1C 
Roan Baten   1C 
 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

WERE DI KIDS EN JUNIOR ACADEMY 

Heeft u al wel eens gehoord van de Were Di Kids Academy of de Were Di Junior Academy? Dit naschools sport- en 
cultuuraanbod is voor alle groepen 3 t/m 8 van de basisscholen. De Kids Academy is voor alle kinderen van groep 3 
t/m 5 en de Junior Academy is voor alle kinderen van groep 6 t/m 8. De Academy bestaat uit een gaaf aanbod van 
workshops die uw kind(eren) kunnen bijwonen tegen een scherp tarief. Van snowboarden tot taarten bakken: het is 
allemaal mogelijk binnen de Academy! 



 
De Academy is een samenwerking tussen de gemeente Valkenswaard, gemeente Heeze-Leende en 
scholengemeenschap Were Di. Zij hebben de handen ineen geslagen om een super gaaf aanbod van verschillende 
sport- en cultuuractiviteiten samen te stellen waaraan uw kinderen kunnen deelnemen! 
In week 35 en 36 zullen de boekjes van de Kids en Junior Academy worden uitgedeeld aan alle kinderen van groep 3 
t/m 8 in gemeente Valkenswaard. 
 
Kunt u niet wachten en wilt u alvast weten wat het aanbod is? Dan verwijzen wij u graag door naar 
www.valkenswaard.nl/sport voor meer informatie. 
 

 
 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 6 september 2018 op de website.  

 

http://www.valkenswaard.nl/sport

