
BESTE OUDER 

Vorige week zijn de kennismakingsgesprekken geweest voor de groepen 3 t/m 8. Hopelijk kunt u terugkijken op een 

prettig gesprek met de groepsleerkracht van uw zoon of dochter.   

Laat het gesprek een start zijn van een fijne samenwerking met school en de groepsleerkracht in het bijzonder. Naast 

het gesprek heeft u ook groepsinformatie ontvangen. Dat kan schriftelijk zijn meegegeven, maar ook als document 

op onze website zijn geplaatst. Mist u deze? Loop even bij de groepsleerkracht binnen en vraag ernaar. 

De gesprekken voor de groepen 1/2 worden in  week 40 gehouden. (Vanaf maandag 1 oktober) 

Deuren verschillende ingangen sluiten 

We hebben een school met 5 verschillende ingangen. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar de school in 

kan lopen, worden de deuren iets na 8.30 uur gesloten. Alleen de hoofdingang is dan nog open. Mocht u dus om wat 

voor reden dan ook te laat zijn, neem dan de hoofdingang. Dan hebben we als school ook een beter overzicht wie er 

op welk moment in de school is. 

Informatie avond voortgezet onderwijs 

Op donderdag 11 oktober houden we een informatie avond met als onderwerp: Het voortgezet onderwijs. Ouders 

van onze groepen 7 en 8 zijn hierbij van harte welkom. De presentatie wordt gegeven door Dhr. Thomassen van sg 

Were Di. Noteer de datum vast in uw agenda. 

Later in het jaar wordt er een gezamenlijke “thema/ informatie avond” gehouden. Voorgaande jaren stond de 

schoolontwikkeling hierbij centraal. Nu nodigen we een spreker uit die ons van alles kan vertellen over het 

kinderbrein, de mindset, groeitaal enz. Datum wordt nog bekend gemaakt. 

 

Werkzaamheden schoolplein 

Volgende week krijgt u een brief met daarin meer informatie, maar we kunnen u alvast meedelen dat we in de week 

van 1 oktober starten met de werkzaamheden aan ons schoolplein. Het plein voor de hoofdingang zal als eerste 

worden aangepakt. Later volgt de rest. Maar hierover meer in de informatiebrief die uw zoon of dochter volgende 

week meekrijgt. 

 

   

 

 

 

 

 

 
Wijzigingen in persoonsgegevens 
Zijn er wijzigingen in uw persoonsgegevens? Geef het door aan de administratie! 
Denk hierbij aan adresgegevens, telefoonnummers (ook die van uw werk!) en emailadressen, maar  ook aan 
gegevens huisarts (bijvoorbeeld na het pensioneren van o.a. Dokter Voets). 
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Week tegen pesten 

Weet u het nog? Vorig jaar heeft meester Maurice een videoclip opgenomen met een heleboel leerlingen uit onze 

groepen 5 t/m 8. De clip kunt u hier nog eens bekijken: Schepelweyen tegen pesten  

Deze week staat landelijk bekend als “Week tegen het Pesten”. Natuurlijk zijn wij er hier op school mee bezig. Niet 

alleen tijdens deze week, maar eigenlijk het hele jaar door. We praten erover en proberen het uiteraard preventief 

aan te pakken. Ook thuis kunt u hier wat aan doen. U kunt er met uw zoon of dochter over praten. Meer informatie 

hierover vindt u op de volgende website: https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/pesten-veiligheid-en-

gezondheid/pesten/je-kind-wordt-gepest/   

Cyberpesten 

In met name de hogere groepen krijgen we soms ook te maken met een andere vorm van pesten. Het online/ 

digitaal/ cyberpesten. Iets wat vaak buiten schooltijd gebeurt, maar waar de kinderen op school wel heel erg veel 

last van kunnen hebben. Een vorm van pesten waar we steeds minder vat op krijgen en die vaak gemakkelijk en 

soms ook anoniem plaatsvindt.  Weet u eigenlijk wat uw kind allemaal op internet doet?  

Kinderen hebben uiteraard ook hun recht op privacy maar in het kader van de opvoeding en een stukje controle is 

het heel normaal om samen met uw zoon of dochter de verschillende social- media en app groepen te bekijken. 

Bespreek het met elkaar. Zien ze pestgedrag in de appgroep? Worden er kinderen buitengesloten? Gebeuren er 

dingen die ze eigenlijk niet willen zien? Zijn er zaken waar ze zich niet prettig bij voelen? Heb het hier eens over met 

uw zoon of dochter. Op internet zijn ook een heleboel tips hierover te vinden.  

Hoe meer je het bespreekbaar maakt, hoe eerder kinderen komen als er zorgen of problemen zijn. 

 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

 

AGENDA 

Woensdag 26 september    Studiedag – alle leerlingen vrij 

Woensdag 26 september    IVN info avond ouders 20.00 uur  

Maandag 1 oktober    IVN  Groep 1/2 A  

        Groep 3A 

                                                                                                    Oudergesprekken groep 1/2 

Dinsdag 2 oktober    IVN Groep 1/2 B 

        Groep 3B 

       Oudergesprekken groepen 1 - 2 

Donderdag 4 oktober    IVN Groep 1/C 

        Groep 4A 

       Oudergesprekken groepen 1 - 2 

Vrijdag   5 oktober    IVN Groep 4/5B 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GS29v3WGQI8
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/pesten-veiligheid-en-gezondheid/pesten/je-kind-wordt-gepest/
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/pesten-veiligheid-en-gezondheid/pesten/je-kind-wordt-gepest/


 
 

 

 

Veldhoven, 14 september 2018  

 

Aan: Ouders leerlingen SKOzoK scholen  
Betreft: oproep tot kandidaten voor oudergeleding GMR  
 

Geachte ouders,  

SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten over school-overstijgende 

zaken worden genomen. In de GMR zijn 5 personeelsleden en 5 ouders vertegenwoordigd. Per september 2018 

ontstaat een vacature voor een ouder. Alle geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden (je hoeft geen 

lid van een MR te zijn).  

Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het koersplan 2019-2022?  
Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?  
Wil je meebeslissen over de organisatie van SKOzoK?  
Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR!  
 

Meer informatie  

Wil je eerst een GMR vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? Op dinsdag 25 september ben je vanaf 

20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan het Pastoor Jansenplein 21 te Veldhoven. Je 

kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR leden.  

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met één van de huidige GMR-leden (zie bijlage). Ook kan op 

verzoek een persoonlijk gesprek worden ingepland. Het opvragen van de contactgegevens van de huidige GMR-

leden en het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek kan via het secretariaat van de GMR (Marja 

Mesman, 040-2531201, mmesman@skozok.nl). Ook het aanmelden als ouderlid van de GMR kan via de 

bovenstaande contactgegevens.  

Informatie over de GMR is te vinden op:  
www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap.  
Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement, een stemming georganiseerd.  
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR weer op sterkte hebben!  
 
Met vriendelijke groet,  

Dian Botteram, voorzitter GMR  
Ineke Mensink, vice-voorzitter GMR  
 

 
 
 

secretariaat: Pastoor Jansenplein 21 - 5504 BS Veldhoven telefoon: 040 - 2531201 • e-mail: info@skozok.nl • website: 
www.skozok.nl 

 

 



GOED GEDAAN! 

De komende 2 weken ( 17 september  t/m  28 september) werken we met Goed Gedaan aan het thema  
     

“grapje, plagen, pesten”. 
 
Grapjes maken is leuk, net zoals elkaar een beetje plagen. Maar kinderen moeten wel weten hoe je plagen leuk 
houdt, en ze moeten leren luisteren naar  “stop, hou op!” 
Pesten is niet leuk! Bij pesten wordt steeds hetzelfde kind vernederd en buitengesloten.  
Pesten moeten we samen voorkomen!!!!!! 
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  
onderbouw: 

 het kan leuk zijn om plaaggrapjes te maken. 

 je moet duidelijk “stop, hou op” zeggen als je het plaaggrapje niet (meer) leuk vindt. 

 hoe kun je het weer goedmaken? 
 
bovenbouw: 

 elkaar plagen kan leuk zijn en je moet je niet laten kennen, als je een beetje geplaagd wordt. 

 je moet samen zorgen dat er niet gepest wordt door het voor elkaar op te nemen en pesten te melden. 

 op internet wordt erg veel gepest. Wat kun je daar tegen doen? (blokkeren!) 

 
 
 

 

 

 

 

Tips voor thuis: 

 elkaar foppen en plaaggrapjes horen erbij. Daar moet uw kind mee om leren gaan. Maak zelf ook eens een 
plaaggrapje of fop hem/haar op een leuke manier. 

 geef het goede voorbeeld en stop dus altijd meteen als uw kind uw grapje niet leuk vindt. 

 weet dat kinderen soms langzaam de rol van “pester” krijgen doordat anderen lachen om alles wat ze doen. 

 zoek contact met school (juf/meester) als u denkt dat er gepest wordt. 

 praat met uw (bovenbouw)kind over plagen en pesten op internet en spreek af dat hij/zij vervelende 
kinderen blokkeert. 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 20 september Juf Marianne / Meester Jos 
Juf Lonneke 

3B 
8B 

Juf Carolien 
Juf Annecorien 

Maandag 24 september Juf Lonneke 8A Juf Carolien 
 

Donderdag 27 september Juf Marianne / Meester Jos 
Juf Lonneke 

3B 
8B              

Juf Carolien 
Juf Annecorien 
 

Maandag 1 oktober Juf Lonneke 
 

8A Juf Carolien 

Donderdag 4 oktober Juf Marianne / Meester Jos 
Juf Lonneke 
 

3B 
8B                       

Juf Carolien 
Juf Annecorien 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifuYLlqK_WAhWNYVAKHT8EBXYQjRwIBw&url=http://pesten-op-school.nu/kunt-u-doen/&psig=AFQjCNGKsXCDhC0c5yu5OdL3_Z-oRl9g4A&ust=1505844158827905


VERJAARDAGEN  

SEPTEMBER      Groep 
20 Vera Suijver (2011) 4B/5B 

21 Quinten Fransen (2009) 5A 

21 Ryan Wils (2012) 3A 

22 Sofie van de Wouw (2013) 1/2B 

23 Lorena Bergerie (2011) 4A 

23 Tim Reuvers (2010) 5A 

24 Lindsey van Casteren (2009) 6B 

26 Bryan van Geel (2012) 3B 

26 Cassidy Mckenzie (2007) 8B 

27 Mila Tonné (2007) 7A 

28 Milan Cuijpers (2008) 7B 

28 Fem van Hagen (2012) 3A 

28 Lotte Neggers (2010) 5A 

28 Joy van Tiel (2011) 4A 

29 Jorn de Brouwer (2011) 4B/5B 

30 Sem Timmer (2011) 4A 

OKTOBER   Groep 

1 Maud Foederer (2013) 1/2B 

2 Julie Gennissen (2013) 1/2B 

2 Fayenne Raijmakers (2012) 1/2A 

2 Sam Teeuwen (2007) 8B 

 
 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 4 oktober 2018 op de website.  

 


