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BESTE OUDER 

Afgelopen maandag hebben we met het hele team een studiedag gehouden. Tijdens deze dag  

zijn we o.a. bezig geweest met het stellen van ambities/ doelen per groep m.b.t. de 

leeropbrengsten en hebben we een vervolg gehad op de training Mindset door Talentenlab. 

Opbrengsten/ resultaten 

We zijn gestart met het gezamenlijk bekijken hoe we als school de laatste 3 jaar bij de 

verschillende Cito toetsen hebben gescoord. Na het bekijken van de resultaten van de hele school 

hebben we eerst ingezoomd op de resultaten van het leerjaar en vervolgens op de resultaten van 

de eigen groep. Iedere leerkracht heeft voor zichzelf ambities/ doelen gesteld m.b.t. de toets 

resultaten van de Midden en Eind toetsen. 

 

Mindset workshop door Talentenlab 

Heeft u de grote poster van de Leerkuil al in onze grote hal zien hangen? De leerkuil is een heel 

gemakkelijk middel om het proces van leren aan kinderen uit te leggen. Vorig jaar zijn we hier mee 

gestart en bij de studiedag van afgelopen maandag hebben we hier een vervolg aan gegeven.  

Tijdens deze workshop kwamen de volgende thema’s van de Mindset theorie aan bod:  - 

Breinologie, Omgaan met uitdagingen, Groeitaal, Overtuigingen. Allemaal heel erg goed 

toepasbaar in de dagelijkse praktijk.  

Wat nog meer besproken is bij de studiedag? 

Juffrouw Marianne is sinds vorig schooljaar basisschoolcoach. Ze begeleidt, ondersteunt in deze 

rol studenten en mentoren. Marianne heeft aan het team hierover uitleg gegeven en ook  

gesproken over de rol voor ons als opleidingsschool voor de PABO Eindhoven. 

-Leerkrachten zijn met elkaar in gesprek gegaan om te bespreken hoe ze beter gebruik kunnen 

maken van elkaars kwaliteiten. Groepsdoorbrekend werk stond hierbij centraal. 

Peuterdorp naar Schepelweyen 

De gemeente Valkenswaard heeft enige tijd geleden aangegeven dat het huurcontract van de 

Boerderij aan de Hovenierwei niet verlengd zal gaan worden na 31 december 2018. Dit betekent 

dat ze op zoek moesten naar geschikte vervangende woonruimte voor de peutergroepen van Olke 

Bolke en Kiekeboe. 

Na overleg met de gemeente en met ons bestuur is besloten om de twee peutergroepen te 

verplaatsen naar onze school. Aangezien we een aantal leegstaande lokalen hebben, leek het 

voor beide partijen een mooie kans.  

In de herfstvakantie zal er een begin gemaakt worden met de aanpassingen in de twee lokalen. 

Uiteindelijke doel is, om direct na de kerstvakantie te starten met 2 peutergroepen op onze school.  

Peuterdorp blijft hierbij zelfstandig en huurt de twee lokalen. We zien de komst van beide groepen 

als een mooie kans om de samenwerking verder uit te bouwen.  We houden u via de 

Schepelweyzer op de hoogte. 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGENDA 

Dinsdag 11 september  kennismakingsgesprekken 

Donderdag 13 september  kennismakingsgesprekken 

Woensdag 26 september  studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 
 

GOED GEDAAN 
 

“Samen één groep” 
 

is het thema waar we van 3 t/m 14 september aandacht aan gaan besteden. 

De kinderen in de klas zijn allemaal verschillend. Het is goed dat mensen verschillend zijn. Als ze 

elkaar in hun waarde laten, kunnen ze elkaar helpen en aanvullen. 

 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

 

 alle kinderen in de klas zijn verschillend (in hoe ze eruitzien, wat ze willen,  

   wat ze kunnen, wat ze doen). 

 al die verschillende kinderen zijn samen één groep en moeten elkaar in hun 

   waarde laten. 

 hoe kun je er voor zorgen dat je elkaar goed begrijpt?  

 

  Bijvoorbeeld.: door duidelijk en om de beurt te praten en goed naar elkaar te luisteren. 

 

Tips voor thuis: 

 

 vraag uw kind u aan te kijken als u iets belangrijks zegt (zo wordt hij/zij 

   minder afgeleid en ziet hij/zij uw gezichtsuitdrukking). 

 vraag uw kind, na het maken van een afspraak, na te vertellen wat er precies  

   afgesproken is. 

 maak er een gewoonte van om tijdens het eten iedereen om de beurt te laten 

   vertellen wat hij/zij die dag heeft meegemaakt. 

 praat eens met uw kind over de taakverdeling in huis: samen lukt het wel! 

 vertel uw mening aan uw kind, maar zeg erbij dat anderen daar weer anders  

  over kunnen denken. 

 luister ook serieus naar de mening of smaak van uw kind. 

 

 

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.ingenleeft.nl/site/sport-en-spel-subsidie/$FILE/vrolijke-kinderen.png&imgrefurl=https://www.aloysius-school.nl/pagina/414266/Groep%2B3a&docid=8_YQsmdDSYXMgM&tbnid=pPrdsGfA7gzxhM:&vet=10ahUKEwiX27ngvZ_dAhXPa1AKHSyDABUQMwhfKC4wLg..i&w=800&h=262&bih=782&biw=1600&q=saMEN GROEP KINDEREN&ved=0ahUKEwiX27ngvZ_dAhXPa1AKHSyDABUQMwhfKC4wLg&iact=mrc&uact=8


 

 

CURSUS TYPEVAARDIGHEID 
 
Voor leerlingen van huidige groepen 6, 7 en 8 

De cursus toetsenbordvaardigheid start weer, binnen enkele weken. In het computerlokaal van 

BASISSCHOOL SCHEPELWEYEN TE DOMMELEN 

Verdere informatie en opgave voor deze cursus:  

-09 op school aan de receptie of  

zonder postzegel, naar ons antwoordnummer sturen.  

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

 

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 2018-2019……….....     

School…………………………………….................................…. 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 6 september  Juf Marianne  3B  Juf Carolien 

     Juf Lonneke  8B  Juf Annecorien 

Vrijdag 7 september   Juf Annemarie 3A  Juf Ria   

Maandag 10 september  Juf Lonneke  8A  Juf Carolien 

Dinsdag 11 september  Juf Brigitte  1/2B  Juf Claire 

Woensdag 12 september  Juf Marjolein  8B  Juf Carolien 

Donderdag 13 september  Juf Marianne  3B  Juf Carolien 

     Juf Lonneke  8B  Juf Annecorien 

Donderdagochtend   Meester Ton   8A  Juf Anne 

Maandag 17 september  Juf Lonneke  8A  Juf Carolien 

Woensdag 19 september  Juf Ellen  1/2A  Juf Brigitte 

     Meester Jos  6B  Juf Carolien 

Donderdag 20 september  Meester Jos  3B  Juf Carolien 

     Juf Lonneke  8B  Juf Annecorien 

 



Instromers groep 1C 

Liz van den Ouweland 

Rins de Brouwer 

Ryan Verboven 

 

VERJAARDAGEN 

6 Jody Wils (2009) 6A 

7 Lana Wils (2011) 4B/5B 

9 Noa Kapteijns (2012) 3A 

9 Tijmen de Laat (2007) 8A 

12 Boaz Hoeks (2013) 1/2A 

14 Levi van Hout (2011) 4A 

14 Teun Scheffers (2009) 6B 

18 Hugo Foederer (2011) 4B/5B 

19 Fayah Barten (2011) 4A 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 20 september 2018 op de website.  

 


