
BESTE OUDER 

Kinderboekenweek 

 

Gisteren (woensdag 3 oktober)  is de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema dit jaar is: 

Vriendschap "kom erbij". 

Alle kinderen van de groepen 1 t/m 6 hebben gisteren of vandaag, in onze Showroom,  een 

voorstelling met als thema Vriendschap gezien.  Aansluitend volgde een korte workshop.  

In de hal op het podium en bij de kleuters zijn twee leuke voorleeshoeken gemaakt vol boeken die 

horen bij het thema van deze Kinderboekenweek.  

In een tijd waarin steeds vaker naar de computer of I-pad wordt gegrepen willen we graag het (voor) 

lezen van boeken stimuleren. Neem de komende weken ook eens de tijd om met uw zoon of dochter 

een boek te lezen.  

 

Schoolplein 

Afgelopen maandag zijn ze gestart met de herinrichting van ons nieuwe schoolplein. De eerste 

vorderingen hiervan zijn inmiddels al zichtbaar. Vandaag en morgen wordt er nog het nodige werk 

verricht  en, als alles meezit, zijn de werkzaamheden van de eerste fase morgen (vrijdag) klaar. 

Foto’s van de werkzaamheden zijn te bekijken via de volgende link: 

Foto's werkzaamheden schoolplein 

Werken met Chromebooks 

Onze leerlingen in de groepen (4), 5,6,7 en 8 werken steeds meer op chromebooks.(laptops) Hierbij 

krijgen we sinds vorig schooljaar hulp van een leerkracht uit onze organisatie.Haar naam is Elise 

Biezenaar en ze komt donderdag om de week op onze school om zowel de leerkrachten als de  

leerlingen hierbij te helpen.  

Het uiteindelijke doel hierbij is dat het onderwijsaanbod steeds meer wordt afgestemd op de 

behoeften van zowel de leerkracht als leerling. Onze leerlingen leren de komende tijd o.a. hoe ze 

binnen  Google Classroom documenten met elkaar kunnen delen, hoe ze samen aan werkstukken 

kunnen werken, hoe ze digitaal opdrachten kunnen ontvangen en deze vervolgens ook kunnen 

maken en digitaal inleveren. Het leuke hiervan is dat de leerlingen ook thuis hieraan kunnen werken.  

Met name in de groepen 6 t/m 8 hebben we hier al heel veel mee geoefend.  

Naast het werken in de “Google Classroom” kunnen onze leerlingen het chromebook gebruiken voor 

digitale verwerkingsopdrachten van Nieuwsbegrip, rekenen en van spelling.  

Kortom, een mooie, betekenisvolle aanvulling op het lesprogramma. Benieuwd geworden? Vraag het 

eens aan uw zoon of dochter of loop na schooltijd even de groep in.  

 

Namens het team, Hein Lepelaars 
   

04-10-2018 

Nr.4  

https://myalbum.com/album/nyGyPcAhPqxZ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOED GEDAAN 

Ouderbrief Goed Gedaan les 4: opkomen voor jezelf! 

Van 1 oktober t/m 12 oktober werken we aan het thema: opkomen voor jezelf! 

Goed opkomen voor je eigen belangen, is lastig.  

De één durft niet hardop te zeggen wat hij/zij wil, terwijl de ander juist probeert af te dwingen dat hij/zij 

zijn of haar zin krijgt. 

 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

 

 hoe kun je het beste vragen of je mee mag spelen: 

  zeg “hoi”, wees aardig, vraag of je mee mag doen. 

 meestal mag je wel meespelen, maar soms ook niet.  

   zeg dan “jammer” en ga iets anders doen. 

 als iemand iets doet wat jij niet fijn vindt, kun je: 

 -stil wegkruipen (niks durven zeggen) 

AGENDA 

Donderdag 4 oktober  IVN groep 1C en 4A 

    Oudergesprekken groepen ½ 

Vrijdag 5 oktober  Dag van de leerkracht  

    IVN groep 4B/5B 

Maandag 8 oktober               IVN groep 5A en 6A 

Dinsdag 9 oktober  IVN groep 6B en 7A 

Donderdag 11 oktober IVN groep 7B en 8A 

    Info-avond ouders VO 

Vrijdag 12 oktober  IVN 8B 

Maandag 15 tot en met  

vrijdag 19 oktober   Herfstvakantie 

 
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 
 Alle belangrijke agendapunten/onderwerpen, vergadermomenten en MR-taken 

voor het schooljaar 2018-2019 zijn samen vastgesteld. 

 De begroting voor het schooljaar 2018-2019 is toegelicht. Daarnaast zijn het 

Schoolontwikkelingsplan ’18-’19 en het jaarverslag van ’17-’18 vastgesteld. Bent u 

benieuwd naar het jaarverslag? U kunt het lezen via de volgende link: 

Jaarverslag MR 2017-2018  

  

Nieuwsgierig geworden? De notulen zijn altijd op te vragen via mrschepelweyen@skozok.nl    

Daarnaast bent u altijd welkom om onze vergaderingen bij te wonen! 

 

https://www.schepelweyen.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad/
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=2A-LTGd2E8StHdvjqDNqZyUzkdL-9mhv2clIABW3Apl7u_yu-ijWCA..&URL=mailto%3amrschepelweyen%40skozok.nl


 -boos tekeergaan (mopperen, schreeuwen, schelden) 

 -zeg: stop, hou er mee op! 

 -slim aanpakken (kalm zeggen wat voor jou niet fijn is) 

 

Tips voor thuis: 

 

 leer uw kind om op een prettige manier aandacht te vragen door tijd voor hem/haar te 

   nemen als hij/zij daar netjes om vraagt, maar negeer hem/haar als hij/zij door u heen  

   praat of dwingt. 

 duidelijk zeggen dat je iets niet durft, is óók opkomen voor jezelf! 

 geef het goede voorbeeld door zelf slim aan te pakken als uw kind iets doet wat u niet 

   fijn vindt. 

 leg uit waarom het gedrag van uw kind niet fijn is voor u: 

 -ik kan niet lezen als de muziek zo hard staat 

 -ik kan de schuur niet in als jouw fiets zo scheef staat 

 -ik ben ongerust als ik niet weet waar jij bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 4 oktober  Juf Marianne/meester Jos   3B  Juf Carolien 

    Juf Lonneke/Juf Marjolein  8B  Juf Annecorien 

Maandag 8 oktober  Meester Ton/Juf Lonneke  8A  Juf Carolien 

Woensdag 10 oktober Juf Lenny/Meester Jos  6B  Juf Carolien 

                                               Juf Ellen                                         1/2A                  Juf Helma 

Donderdag 11 oktober Juf Marianne/Meester Jos  3B  Juf Carolien 

    Juf Lonneke/Juf Marjolein  8B  Juf Annecorien 

Vrijdag 12 oktober  Juf Marianne    3B  Juf Janneke 

Maandag 22 oktober  Meester Ton/Juf Lonneke  8A  Juf Carolien 

Woensdag 24 oktober Juf Ellen            1/2A  Juf Brigitte 

Donderdag 25 oktober Juf Marianne/Meester Jos  3B  Juf Carolien 

    Juf Lonneke/Juf Marjolein  8B  Juf Annecorien  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen  

Wesley en Joey Smeets in groep 4A en 7B 

Instromer 

Ryan de Groot in groep 1C 

VERJAARDAGEN OKTOBER 

4 Bas Mensch  3B 

6 Neele Everaerts  4B/5B 

7 Cas van Winkel  4B/5B 

7 Loeke van Winkel  5A 

8 Bas de Backer  6A 

8 Lieke Reuvers  8B 

9 Pim Scheffers  7A 

10 Lydeke Hoedt 8A 

10 Siddharth Pahlad  6A 

11 Jennifer Schuur  7A 

12 Lynn Franken  3A 

12 Lieve Hurkmans 1/2A 

13 Jesse Spierenburg  4A 

14 Quinn Snijders  8A 

15 Lizzy van Geel  5A 

15 Dex van Gerwen  5A 

15 Jordy van Roij  6A 

20 Martijn Schiebaan 7A 

21 Cas Vastré  1/2A 

22 Noah Bekelaar  6A 

23 Nikola Raijmakers  8A 

23 Tijn van Veldhoven  6B 

24 Jonas Klokgieters  1/2B 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 25 oktober 2018 op de website.  

 


