
BESTE OUDER 

Afgelopen week is de school  helemaal in Sinterklaas sfeer gebracht. Met dank aan een heleboel ouders ziet de 

school er weer ontzettend  gezellig aangekleed uit. Dank voor alle helpende handen!! 

Op 5 december zal hij ook onze school weer met een bezoek vereren. Meer informatie verderop in deze 

Schepelweyzer.  

 

 

 

 

 

 

 

6 december later naar school 

Aangezien de meeste kinderen op woensdag 5 december pakjesavond hebben, mogen de kinderen op 6 december 

later naar school komen.  We verwachten deze dag de leerlingen tussen 9.45 en 10.00 uur op school, zodat we om 

10.00 weer met de lessen kunnen beginnen.  

Mocht dit problemen opleveren dan is uw zoon of dochter gewoon om 8.30 uur van harte welkom. We zorgen dan 

voor opvang in de school.   

Cadeautjes laten we dit jaar thuis, zodat we bij de start direct de  focus weer op het onderwijs kunnen houden. 

 

Voorleeskampioenschappen 

Afgelopen dinsdag hebben we in de grote hal de finale van de 

voorleeskampioenschappen gehouden. Na een voorronde in de eigen groep, 

was er één vertegenwoordiger per klas uit de groepen 7 en 8. Esmee, Imke, 

Britt en Lydeke waren de finalisten. De jury bestond uit 4 leerlingen uit onze 

groepen 6, juffrouw Joyce, juffrouw Miranda en Cary Slee (juf Lenny… 

verkleed als). Na een spannende wedstrijd heeft de jury uiteindelijk Lydeke 

(8a) tot winnares uitgeroepen. Zij zal later in het jaar onze school 

vertegenwoordigen bij de regionale finale. 

Via de volgende link nog enkele leuke foto’s hiervan:  

FOTO'S VOORLEESWEDSTRIJD 

 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

22-11-2018 

Nr 7 

https://myalbum.com/album/0GzLu8FmtDHd


SINTERKLAAS 
 
Op dinsdag 4 december wordt er een mooie tentoonstelling ingericht met de surprises die de kinderen van de 

groepen 6 t/m 8 voor elkaar hebben gemaakt. Deze surprises staan op die dag in de hal van onze school. U bent 

welkom om deze kunstwerken te komen bekijken op dinsdagmiddag van 14.00- 15.15 uur. 

Op woensdag 5 december zullen Sinterklaas en zijn Pieten weer een bezoekje brengen aan de kinderen van onze 

school. We verwachten de Sint rond 8.30 uur. De kinderen van onze school zullen 

langs de Korfvlechterwei op de komst van de Sint wachten. Natuurlijk bent u hierbij 

ook van harte welkom. We willen u wel vragen om geen auto’s te parkeren voor de 

school, zodat de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten veilig kan verlopen. 

We wensen u een gezellige Sinterklaastijd toe. 

 
 
 
 

 

GOED GEDAAN! 

Ouderbrief Goed gedaan les 7: druk, druk, druk… 

Van 19 november t/m 7 december werken we met Goed Gedaan aan het thema “druk, druk, druk…” 
Soms krijgen kinderen te veel indrukken, hebben een te druk programma of moeten aan allerlei verwachtingen 
voldoen. 
Kinderen raken dan gespannen en kunnen onrustig en/of druk worden. 
 
In de klas komt aan de orde: 

 als je druk bent, praat en beweeg je veel en zit je hoofd vol plannen. 

 spannende dingen kunnen soms leuk zijn, maar soms ook niet . 

 je kunt je armen, benen en mond zélf stopzetten. 

 je wordt weer kalm, als je dan even lekker gaat zitten of liggen en aan iets rustigs denkt. 
 
Tips voor thuis: 

 kinderen hebben veel energie en bewegen graag; geef uw kind daarom elke dag de kans om buiten te spelen 
en zich lekker uit te leven. 

 help uw kind weer rustig te worden als hij echt té druk is door zelf 
héél rustig te blijven, maar wel duidelijk te zeggen wat hij/zij nu 
moet gaan doen. Bedenk een activiteit die rust geeft en ontspant. 
Bijvoorbeeld: een mooi kasteel bouwen.praat met uw kind als 
hij/zij gespannen is. Stel hem/haar gerust: een beetje spanning 
voor een toets of wedstrijd is heel gewoon; daardoor presteer je 
vaak  juist beter! 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWhOSe9LjJAhUGVRoKHaG5DVAQjRwIBw&url=http://sire.nl/campagnes/kinderen-hebben-het-druk-van-wie-zouden-ze-dat-nou-hebben&bvm=bv.108194040,d.d2s&psig=AFQjCNHjbBrILh1Qv5c2IJY2lkvruHHrhg&ust=1448999027813488


 

AGENDA 

Dinsdag 27 november  Oudergesprekken 

Donderdag 29 november  Oudergesprekken 

Woensdag   5 december  Sinterklaasviering  

Donderdag          6 december                   Start van de lessen  10.00 uur 

 

 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

 
Elke Martens   1C  
 
 
 

Heel veel plezier op Basisschool 

Schepelweyen!! 

 

 

AFWEZIGEN 

 

Donderdag 22 november Juf Marianne 
Juf Claire  
Juf Marjolein 
 

3B 
4A  
8B 
 

Juf Carolien 
Juf Kristel  
Juf Annecorien 
 

Vrijdag 23 november Juf Claire 
 

4A Meester Gijs 

Maandag 26 november Juf Jeanne  
Meester Ton 
 

4A  
8A 
 

Juf Nathalie 
Juf Carolien 
 

Dinsdag 27 november Juf Jeanne 4A 
          

Juf Sanne 

Woensdag 28 november Juf Annemarie 
Juf Jeanne 
Juf Lenny 
 

3A 
4A 
6B 

Juf Annecorien 
Juf Kristel 
Juf Laura 

Donderdag 29 november Juf Marianne 
Juf Claire  
Juf Marjolein 
 

3B 
4A 
8B 

Juf Carolien 
Juf Kristel  
Juf Annecorien 
 

Vrijdag 30 november Juf Claire 
 

4A Meester Gijs 



     

     
     

SINTERKLAASMIS VALKENSWAARD 

Op zondag 25 november houden we de traditionele Sinterklaasmis in de Nicolaaskerk van Valkenswaard. Tijdens deze 
dienst brengt St. Nicolaas een bezoekje aan de kerkdienst van 11.00 uur.  De goedheiligman brengt voor veel kinderen 
veel goeds. Maar helaas zijn er ook kinderen die niets hebben om te spelen. Voor deze kinderen verzamelen we 
gebruikt speelgoed. Het speelgoed is bestemd voor een aantal kindertehuizen in twee steden in Polen: Częstochowa 
en Myszkow. Een week na de Sinterklaasviering gaat een vrachtauto naar deze steden. De hulpen van St. Nicolaas 
zorgen dat alles een goede bestemming krijgt. Naast de kinderen zijn ook de volwassenen uitgenodigd om mee te 
helpen inzamelen. Tijdens de dienst worden de kinderen (en volwassenen) uitgenodigd om het speelgoed bij het altaar 
te plaatsen. Na afloop ontvangen de kinderen een traktatie van St. Nicolaas persoonlijk.  
Van harte welkom!!!  
 
Namens het pastoresteam, 
Diaken Bas Leijtens   

 

 

VERJAARDAGEN  

November          Groep 
24 Isa van Gerven (2006) 8B 

24 Ricardo Pruymboom (2010) 4B/5B 

27 Evi Wallenta (2013) 1/2B 

29 Thijmen Michels (2008) 6B 

30 Lani Habraken (2007) 7B 

  
December          Groep 
1 Jur Dillen (2013) 1/2B 

2 Jaimie de Wit (2011) 4A 

4 Sid van der Klein (2008) 7A 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 6 december 2018 op de website. 

     

     

Maandag 
 
 
dinsdag 

  3 december 
 
 
  4 december 
 

Meester Ton 
Juf Jeanne 
 
Juf Jeanne 

8A 
4A 
 
4A 

Juf Carolien 
 

Woensdag   5 december Juf Claire 
 

4A Juf Kristel 

Donderdag 
 
 
                    

  6 december 
 
 
 

Juf Marianne 
Juf Marjolein 
 

3B 
8B 

Juf Carolien 
Juf Annecorien 


