
 

 

  

 

 

 
 

  

25-10-2018 

Nr.5  

BESTE OUDER 

Na een heerlijke zonnige en warme herfstvakantie gaan we de tweede periode van het schooljaar 
in. De komende tijd worden de dagen “steeds korter”. We willen u dan ook vragen om er voor te 
zorgen dat uw kinderen goed zichtbaar zijn binnen het verkeer. Dit kan op de fiets door goed 
werkende verlichting, maar als voetganger ook heel goed door reflecterende kleding of hesjes. 
Veiligheid vóór alles!!! Slechter weer betekent ook weer meer verkeer rondom onze school. Bij het 
parkeren ontstaan hierdoor vaak onoverzichtelijke situaties. Vandaar ons verzoek aan u:  
Let u er op dat u zich aan de regels houdt m.b.t. het parkeren bij de school.  
Voor de gele stroken op de trottoirbanden mag niet geparkeerd of gestopt worden.  
Samen maken we de omgeving rondom de school veiliger. 
 
Afname ZIEN gr. 5 t/m 8  
De komende weken vullen alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst in van ZIEN. (het 
signaleringsinstrument m.b.t. sociaal welbevinden en veiligheid). Het doel hiervan is om 
inzichtelijk te krijgen hoe de leerlingen zichzelf zien, hoe ze tegen de school aankijken en of  ze zich 
veilig voelen op school. Ook de leerkrachten vullen per leerling een vragenlijst in.  
Opvallende uitkomsten worden met u besproken op het eerstvolgende oudergesprek. Ook zijn de 
resultaten mogelijk onderwerp van gesprek bij een coach/ leer gesprek met de groepsleerkracht. 
Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden of vinden in de aankomende periode plaats.  
 
B-toetsen groep 8 
De komende weken krijgen de leerlingen in groep 8 de B-8 Cito toetsen. De andere groepen volgen 
in de Midden ronde in januari/ februari. Op vrijdag 2 november a.s. volgt er een klassikale NIO test 
voor beide groepen. De leerlingen van groep 8 krijgen dan vervolgens bij de oudergesprekken 
begin december hun advies m.b.t. het Voortgezet Onderwijs.  
 
Schoolplein 
Zoals u wellicht gezien heeft, is het schoolplein voor de hoofdingang al flink aangepakt. De beuken 
hagen worden binnenkort gepland en dat zal het geheel nog beter aankleden.  
Vervolgens kunnen we verder gaan met fase 2.  
 
Komst Peuterdorp naar Schepelweyen 
In de herfstvakantie is er hard gewerkt in de twee lokalen waar de groepen van Peuterdorp in 
komen.  De komende periode worden er nog een aantal aanpassingen gemaakt.  
De verhuisdag staat gepland op vrijdag 9 november a.s. Maandag 12 november zullen beide 
groepen starten in hun nieuwe locatie op onze school.  
Ze starten ’s ochtends iets na half 9, maar we moeten rekening houden met extra (verkeers) 
drukte rondom de school. De peuters gaan gebruik maken van de ingang van de VSO/BSO.  
 
Namens het team, 
Hein Lepelaars 
Directeur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGENDA 

Vrijdag 2 november  NIO groepen 8 

Vrijdag 9 november  Studiedag alle leerlingen zijn vrij 

 
 

GOED GEDAAN 

Ouderbrief Goed gedaan les 5: blij met jezelf! 

Van 22 oktober t/m 2 november werken we met Goed Gedaan!   

  aan het thema “blij met jezelf”. 

Zelfvertrouwen is heel erg belangrijk voor iedereen. 

Kinderen mogen trots zijn op hun prestaties. Niet omdat ze beter zijn dan de ander, maar omdat zij 

zelf weer wat bijgeleerd hebben. 

 

 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Iedereen heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. 
• Je mag trots zijn als je weer iets bijgeleerd hebt. 
• Je moet sportief winnen (niet opscheppen) en verliezen 
 (‘jammer’ zeggen en de ander feliciteren). 
 
Tips voor thuis: 
• Geef uw kind vaak complimentjes; dat kan ook door middel van een knipoog of een  
  opgestoken duim.  
• Vergelijk kinderen niet in termen van ‘beter’ en ‘slechter’, maar benadruk ieders eigen  
   sterke kanten.‘Hij kan goed voetballen, jij bent ………………..’. 
• Stel niet te hoge eisen. Ieder kind heeft zijn eigen talenten én beperkingen.  
  Als u steeds meer verwacht dan uw kind waar kan maken, wordt hij onzeker. 
• Een beetje spanning voordat je iets moeilijks gaat doen hoort erbij. 
  Stimuleer uw kind zichzelf moed in te spreken. 
  Prijs hem na afloop met zijn inzet of durf. 
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HOLAPRESS 
  
Zin in een uitdaging?  

Doe dan mee aan de HoLaPress Jeugd Valkenloop op zondag 4 november! Dit is een 

hardloop evenement voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Deze dag draait om het plezier! Samen 

gaan we dan 1 km rennen.  

 

Woensdagavond 31 oktober kun je gratis meedoen aan een loopclinic op de atletiekbaan van 

AVV Valkenswaard. Tijdens deze clinic spelen we loopspelletjes en op het eind oefenen we op 

de baan de 1 km.  

Op zondag doen we samen een warming-up op muziek en daarna word je met de bus naar de 

start toe gebracht. We lopen in drie groepen terug en finishen naast het HoLaPress kantoor aan 

de Kluizerdijk 1 in Valkenswaard.  

Iedereen die meedoet krijg een medaille. De snelste drie jongens en meisjes per categorie 

krijgen een prijs.  

Ook dit jaar is er weer het Valkenswaardse scholenkampioenschap. De beste school ontvangt 

de felbegeerde wisselbeker, een springkussen voor een dag én een pakket met 

buitenspeelgoed. Ook de nummers twee en drie van dit kampioenschap krijgen een pakket met 

buitenspeelgoed voor op school. Het scholenkampioenschap wordt onder andere bepaald door 

het aantal inschrijvingen, het enthousiasme en het verspreiden van de informatie. Het lopen in 

schoolshirts levert natuurlijk extra punten op!  

Je ouders kunnen je vanaf de zijlijn aanmoedigen en terwijl jij na afloop lekker op een 

springkussen kunt spelen, kunnen zij nog wat lekkers halen in de grote tent.  

 

Wil je meer weten? Kijk op www.valkenloop.nl of volg ons voor de laatste informatie via 

www.facebook.com/HolapressJeugdloop.  

 

Tot ziens bij de clinic en de HoLaPress Jeugd Valkenloop!  

 

Met sportieve groeten,  

 

namens de organisatie,  

 

Niels Fiers en Bas Marechal  

e-mail: holapressjeugdloop@avv-atletiek.nl 

 

 

INSTROMERS 

Kai van de Ende  Nina Keeman 

Benthe van Son  Masha Berezhnaya 



  AFWEZIGEN 

Donderdag 25 oktober  Juf Marianne  3B  Juf Carolien 

     Juf Marjolein  8B  Juf Marlies 

     Juf Claire  4A  Juf Kristel 

Maandag 29 oktober   Meester Ton  8A  Juf Carolien 

Woensdag 31 oktober  Juf Lenny  6B  Juf Carolien 

Donderdag 1 november  Juf Marianne  3B  Juf Carolien 

     Juf Marjolein  8B  Juf Annecorien 

     Juf Claire  4A  Juf Kristel 

Maandag 5 november  Meester Ton  8A  Juf Carolien 

Woensdag 7 november  Juf Ellen  1/2A  Juf Helma 

     Juf Claire  4A  Juf Kristel 

  

VERJAARDAGEN 

 OKTOBER 

 20       Joey Smeets   7B 

26 Shreya Pahlad 8A 

27 Sem Bos  5A 

27 Maartje van der Honing  4A 

28 Tigo Schaap  8B 

29 Megan van Casteren  7B 

29 Sterre Hurkmans  6A 

29 Stan Wijnen  8B 

NOVEMBER    

3 Keano van den Eeden  1/2A 

5 Donald Arents  8A 

7 Jasmijn van de Kerkhof  8A 

 

 

Fijne 

verjaardag 

allemaal!! 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 8 november 2018 op de website.  

 


