
BESTE OUDER 

In deze Schepelweyzer leest u weer een heleboel informatie. O.a. over de start van de 2 peutergroepen, de 

ontruimingsoefening van afgelopen week, de thema avond van dinsdag 22 januari en nog veel meer. Veel leesplezier  

AVG-namenlijsten 

Het heeft even geduurd, maar afgelopen week zijn de klassenlijsten meegeven. I.v.m. de nieuwe wetgeving kan het 

zo zijn dat er namen en adresgegevens van kinderen ontbreken. Dat heeft  te maken met het niet verlenen van 

toestemming om deze informatie met anderen te delen. Het heeft wat langer geduurd dan gepland omdat we niet 

alle toestemmingsformulieren tijdig hebben teruggekregen.  

 

Halen en brengen van uw zoon/ dochter 

De laatste tijd merken we dat het weer steeds drukker wordt in de gangen bij het halen en brengen van kinderen. 

Prima als u uw kind komt brengen en halen, maar het is ook heel gezond en goed als kinderen hier zelfstandiger in 

worden. Naast het leren van o.a. taal-rekenen-begrijpend lezen-spelling enz. vinden we het stimuleren van de 

zelfstandigheid een belangrijke vaardigheid die we onze leerlingen mee willen geven. Een vaardigheid die ze in hun 

hele schoolloopbaan en verdere leven hard nodig zullen hebben.  

Onderdeel hiervan is het zelfstandig naar binnen komen en naar huis gaan. Dat is soms lastig, maar u zult merken dat 

wanneer u uw zoon of dochter deze ruimte/ verantwoordelijkheid geeft, dat hij/zij hier vaak heel goed mee om kan 

gaan. Het geeft u meer ruimte en rust en uw zoon/dochter wordt zelfstandiger. Natuurlijk is hier een opbouw in en 

verwachten we van oudere kinderen een hogere mate van zelfstandigheid dan van de jongere kinderen. 

Als er belangrijke zaken zijn, bent u uiteraard altijd van harte welkom om dat met de leerkracht te bespreken. 

Onthoud dan wel dat de leerkracht graag om 8.30 uur wil beginnen. Voor zaken die iets meer tijd kosten, zouden we 

u willen vragen een afspraak te maken op een ander tijdstip. 

Daarnaast willen we u vragen om op maandag, dinsdag en donderdag in de pauze tot 12.50 uur te wachten voordat 

u het schoolplein opkomt. Voor de TSO ouders is het namelijk heel erg lastig om overzicht te houden als er zowel 

leerlingen van de TSO en andere leerlingen op het plein samen spelen.  Hopende op uw begrip!  

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

AGENDA 

Vrijdag   9 november   Studiedag – alle leerlingen vrij 

Dinsdag 27 november   Oudergesprekken 

Donderdag 29 november   Oudergesprekken 

SINTERKLAAS 

Het lijkt nog ver weg , maar toch breekt de Sinterkaastijd al weer eerder aan dan u denkt. Op 
17 november zal Sinterklaas met zijn Pieten aankomen in Nederland. Ook dit jaar willen we de 
school weer in gezellige Sinterklaassfeer brengen Daarvoor kunnen we uw hulp goed gebruiken. 
Heeft u zin en tijd om mee te helpen met het versieren van de school dan bent u van harte 
welkom op maandag 19 november vanaf 19.30 uur. We hopen op een grote opkomst zodat we 
het Sinterklaasfeest weer in een mooi versierde school kunnen vieren.   
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KERSTBALLEN VOOR KIKA 

Onze beide groepen 6  hebben Tuincentrum Coppelmans geholpen bij het inrichten van 
de KIKA Kerstballenkraam.  
In de klas hebben we een filmpje gekeken en gesproken over KIKA.  
Daarna zijn de kinderen aan de slag gegaan om mooie kersttekeningen te maken.  
Deze tekeningen hangen nu bij  Coppelmans in Valkenswaard. Iedereen kan de 
tekeningen bekijken en de KIKA Kerstballen kopen om dit goede doel te ondersteunen. 
Als dank hebben de groepen 6  4 verschillende KIKA kerstballen gekregen om in de klas in 
de kerstboom te hangen. De kinderen zijn er serieus en sommige emotioneel bij 
betrokken geweest om een zo mooi mogelijke tekening te maken. 
 
 
Leerkrachten groepen 6 
 
 
 
 
 

GOED GEDAAN! 

Van 5 november t/m 16 november werken we met Goed Gedaan aan het thema 
 
 “Samen spelen en werken”. 
 
Om goed samen te kunnen spelen en werken, is het belangrijk dat kinderen leren overleggen/onderhandelen met 
leeftijdsgenootjes. 
Wat wil ik? Wat wil jij? En hoe pakken we het aan als we allebei iets anders willen? 
 
In de klas komt aan de orde: 
wat moet je doen als je samen wilt spelen: 

 vertel allebei duidelijk wat je wilt 

 bedenk samen hoe het voor allebei leuk is 

 geef de ander (een beetje) zijn/haar zin én zorg dat je zelf ook (een beetje) je zin krijgt 
 
Tips voor thuis: 

 stimuleer uw kind om te zeggen wat hij /zij wel wil, in plaats van wat hij/zij niet wil.  

 Dat is veel duidelijker.*geef het goede voorbeeld: zeg niet: “ik heb geen zin om voor te lezen”,  
maar “ik wil nu de krant lezen, als jij naar bed gaat, lees ik dat boekje voor”. 

 gebruik bij kinderen onderling vaak het “om-de-beurt-principe”: om de beurt kiezen welk spel gespeeld 
wordt, om de beurt vertellen. 

 onderhandel niet over alles met uw kind.  
Wees duidelijk over het feit dat u de volwassene bent en regels stelt.  
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SINT MAARTEN 

Op zaterdag 10 november a.s. vieren we om 19.00 uur in de Martinuskerk het feest van St. Maarten. 
 
Na de viering is er een lampionnenoptocht, ditmaal voor de eerste keer, via de 
Groenstraat en een stukje Venbergseweg naar de nieuwe brink in de wijk Lage Heide.  
Deze tocht, met het Gilde voorop, is in samenwerking met de Buurtvereniging Oud 
Dommelen georganiseerd.  
We lopen via “Oud Dommelen” en de “Lage Heide” naar de brink (bij de Rode Beuk) in 
deze nieuwe wijk . 
 
Daar zal het Martinusvuur ontstoken worden en zullen de kinderen getrakteerd worden 
op warme chocolademelk.  
 

AFWEZIGEN 

Donderdag  8 november Juf Marianne 
Juf Marjolein 
Juf Claire 

3B 
8B 
4A 

Juf Carolien 
Juf Annecorien 
Juf Kristel 

Maandag 12 november Meester Ton 8A Juf Carolien 
 

Dinsdag 13 november Juf Marianne 3B 
          

 

Woensdag 14 november Juf Claire 
 

4A Juf Kristel 

Donderdag 15 november Juf Marianne 
Juf Marjolein 
Juf Claire 
 

3B 
8B  
4A                      

Juf Carolien 
Juf Annecorien 
Juf Kristel 

Vrijdag 16 november Juf Lenny 6B Juf Carolien 

 
NIEUWE LEERLINGEN 

Devin van den Eeden  1C 
Noa van Esch   1C 
 
 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

VERJAARDAGEN  

November          Groep 
8 Sven Knoester (2006) 8B 

8 Esmée Luijkx (2007) 8B 

9 Lars van Gompel (2006) 8B 

10 Sven Hertroijs (2011) 3B 

11 Charlotte Bekelaar (2011) 3A 

12 Chantal de Back (2013) 1/2B 

16 Djim Laurijsen (2009) 5A 

17 Giel Kwinten (2008) 6B 

17 Danique van Roij (2013) 1/2B 

17 Demi Roijter (2011) 4A 

 



 

KOMST PEUTERDORP 

Morgen, tijdens onze studiedag, worden de twee lokalen van Peuterdorp ingericht zodat ze maandag a.s. (12 

november) in de volledig gerenoveerde lokalen kunnen starten. Buitenspelen gaat nog niet gebeuren, want er 

moeten nog hekken geplaatst worden, waarbinnen de peuters mogen spelen. 

Tot die tijd maken ze gebruik van onze speelzaal. Dit uiteraard allemaal in goed onderling overleg met elkaar. 

De aanvangstijden voor de peutergroepen zijn als volgt: 

8.30-9.45 uur Inloop van de peuters 

11.45-12.00 uur Ophalen van de peuters 

Peuterdorp gaat gebruik maken van de ingang van de BSO. Er komen nog bewegwijzeringsbordjes zodat het straks 

voor iedereen helemaal duidelijk is waar de kinderen gebracht en gehaald worden. 

 

We wensen namens de hele school de leidsters en de kinderen een hele fijne start!!  

ONTRUIMINGSOEFENING 

 
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we met de hele school een ontruimingsoefening gedaan. Om 14.30 uur ging de 

sirene en moesten alle leerlingen de school verlaten. Deze keer was het een aangekondigde oefening. Later in het 

schooljaar doen we een onaangekondigde oefening. Bij de studiedag gaan we de ontruiming evalueren. Hieronder 

een foto van een aantal groepen die zich op de grote speelplaats opstelden. 

 

THEMA AVOND DINSDAG 22 JANUARI 2019 

Alvast voor in uw agenda. De uitnodiging volgt later nog.  

Op dinsdag 22 januari a.s. geeft Rene Lous van Talentenlab een hele interessante presentatie over groeimindset. 

Hieronder alvast een korte beschrijving van de inhoud.  

Mindset; de basis van Talentontwikkeling 

Is je kind ongemotiveerd voor school en leren? Gaat hij (of zij) uitdagingen het liefst uit de weg? Geeft hij snel op bij 
tegenslagen, fouten of onvoldoendes? Voelt hij zich dom wanneer hij hard moet werken om iets onder de knie te 
krijgen? Kan hij niet tegen kritiek en wil hij graag de beste zijn? Heb je het idee dat jouw kind zijn talenten niet 
optimaal benut? Dan wordt hij waarschijnlijk belemmerd door een vaste mindset. 
  
De term Mindset staat voor de manier waarop mensen denken over hun intelligentie, talenten en kwaliteiten. 
Professor Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset zorgt 
voor motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor leren. 
  



Tijdens deze presentatie leer je wat de invloed van mindset is op verschillende aspecten van je leven. Je krijgt 
concrete tips en handvatten om een groeimindset bij je kind (en jezelf) te stimuleren. 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 22 november 2018 op de website.  

 


