
BESTE OUDER 

Gisteren hebben we genoten van een hele leuke Sinterklaasochtend op school. Foto’s van deze ochtend zijn te 

bekijken via onderstaande link.  

Foto's Sinterklaas ochtend 2018 

 

 

 

 

 

     

Nu de Sint weer het land uit is kunnen we ons gaan opmaken voor het volgende feest, Kerstmis. Het feest van licht 

en warmte. Op donderdag 20 december spelen de leerlingen van onze beide groepen 3 een kerstmusical voor de 

hele school.  

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. En wat krijgen we hier een goede hulp van ouders bij. Op 

woensdagochtend is het lokaal tussen de groepen 4 en 4/5 ingericht als een heus naaiatelier.  

We zijn dan ook zeer benieuwd naar het eindresultaat, de Kerstmusical. Meer informatie hierover verderop in deze 

Schepelweyzer. 

 

Te kort aan vervangers 

Vorig jaar merkten we het al, maar dit jaar is de nood nog hoger geworden. Er zijn op dit moment te weinig 

vervangers beschikbaar. De vervangerspoule van onze stichting is op dit moment zo goed als leeg. De laatste tijd 

komt het probleem m.b.t. het lerarentekort ook weer vaker in het nieuws. Wat eerst gold voor met name de grote 

steden, geldt nu ook overal in de provincie. Er worden steeds vaker groepen naar huis gestuurd, omdat er niemand 

beschikbaar is.  

Zeker in de aankomende maanden zullen we dit ook echt gaan merken. Als er niemand beschikbaar is, zullen we 

altijd eerst proberen om de groep(en) intern op te vangen.  

Dat proberen we  door bijvoorbeeld de inzet van (oud)collega’s die extra willen komen werken, door de inzet van LIO 

stagiaires, door het verdelen van leerlingen met eigen werkzaamheden over andere groepen of door de inzet van 

onderwijsassistentes. Ook hebben een aantal ouders met een onderwijsbevoegdheid aangegeven de school, in geval 

van nood, te willen helpen door een dag extra te komen werken. Ontzettend fijn dat er ook vanuit deze groep 

betrokkenen wordt meegedacht.  

Mocht het in de nabije toekomst nodig zijn, dan hopen we op uw begrip en medewerking. 

 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 
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Nr 8 

https://myalbum.com/album/DS6l3Ob6OeqX


AGENDA 

Maandag 10 december  Versieravond Kerst 19.30 uur 

Woensdag        19 december                   Schaatsen gr. 3 t/m 8 

Donderdag 20 december  Kerstviering, continurooster tot 14.00u 

24 december t/m 4 januari  Kerstvakantie 

 

SCHAATSEN WOENSDAG 19 DECEMBER 

Valkenswaard On Ice viert een feestje en gaat dit jaar voor de 15e keer van start, van 8 december tot en met 6 

januari. Met ook dit jaar weer de Rabobank Kinderschaatsweken.  

De leerlingen van de  groepen 3 t/m 8 zijn op woensdag 19 december 2018 uitgenodigd om, op de schaatsbaan op 

de Markt in Valkenswaard, te komen schaatsen.  

Er wordt gevraagd, aan de kinderen, om zoveel mogelijk eigen schaatsen mee te nemen. Denkt u ook aan warme 

kleding en voor de veiligheid vooral aan handschoenen? Na het schaatsen krijgen ze iets te drinken aangeboden. 

We wensen alle kinderen heel veel ijsplezier! 

De groepen 8B, 8A, 7B en 7A vertrekken 's morgens met de fiets naar de Markt en mogen om 9.00 uur de 

schaatsbaan op tot ongeveer 9.45 uur en nemen dan een bekertje drinken om vervolgens weer rond 10.00 uur naar 

school te vertrekken. 

De groepen 6B, 6A, 5B en 5A vertrekken met de fiets naar de Markt en mogen om 10.00 uur de schaatsbaan op tot 

ongeveer 10.45 uur en nemen dan een bekertje drinken om vervolgens rond 11.00 uur naar school te vertrekken. 

De groepen 4B, 4A, 3B en 3A vertrekken met auto's naar de Markt en mogen om 11.00 uur de baan op tot ongeveer 

11.45 uur en nemen dan een bekertje drinken om vervolgens rond 12.00 uur naar school te vertrekken.  

 

KERSTVIERING 

Zoals al eerder met u gecommuniceerd is er donderdag 20 december a.s. een continurooster i.v.m. de kerstviering. 

De kinderen zijn dan om 14.00 uur uit.  

Die dag hebben alle kinderen in de eigen klas een 

kerstlunch, waarbij we zoals voorgaande jaren uw hulp 

vragen om iets lekkers te maken in overleg met de 

leerkracht van uw kind(eren). Hierbij gaat het om kleine 

koude hapjes, omdat er op school geen mogelijkheid is tot 

het opwarmen van hapjes voor zoveel kinderen. U kunt 

hierbij denken aan zowel hartige als zoete hapjes, zoals 

mini-knakworstjes in  bladerdeeg, wraps met kruidenkaas 

en ham, fruitcocktailprikkers, kleine glaasjes chocomousse, 

maar de leerkracht staat open voor eigen inbreng.  

Volgende week zullen de intekenlijsten bij de deuren van de klaslokalen opgehangen worden en u kunt hierop uw 

idee noteren, zodat er een gevarieerd kerstmenu ontstaat. U kunt de lekkernijen op donderdag 20 december 

meteen om 8.20 uur bij de leerkracht afgeven. Uw kind mag die dag uiteraard in haar/zijn feestkleren naar school 

komen.  



De kinderen van groep 3 zijn al een tijdje druk bezig met het instuderen van een kerstmusical en alle kinderen van 

onze school mogen deze musical in de hal gaan bekijken tijdens de kerstviering op donderdag 20 december. Er zitten 

al vele uurtjes repeteren in onder eindregie van Juf Ingrid, die dit jaar stage loopt bij Marianne. Wij kennen Juf Ingrid 

al vele jaren, als de regisseuse die de leerkrachten van groep 8 bijstaat tijdens de eindmusical. Ook vele ouders van 

groep 3 hebben hun steentje bijgedragen aan de kleding en entourage.  

Wij kijken allen met veel plezier uit naar de kerstviering. 

Groetjes van de kerstwerkgroep  

 

VERSIERAVOND KERST 

Op maandag 10 december gaan we de school in kerstsfeer brengen. Vele handen maken licht werk, u bent vanaf 
19.30u van harte welkom om mee te komen helpen! 
 

KERSTVIERING MARTINUSKERK 

De werkgroep gezinsviering van de Martinuskerk nodigt de leerlingen van de basisscholen  
(en vooral de aanstaande communicanten), ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en verder iedereen die wil komen, 
uit om MAANDAG 24 DECEMBER OM 17.00 UUR naar de gezinsviering in de Kerk H. Martinus te komen. 
Tijdens deze viering kunt u luisteren naar het kerstverhaal dat door de kinderen zal worden verteld en 
uitgebeeld en kan iedereen meezingen met de kerstliederen.  
 
Alle aanwezige kinderen worden gedurende het verhaal in groepjes naar voren gevraagd. 
De groepjes vormen de hoofdrolspelers. Zo zijn er Maria’s, Jozef(sen), Engelen, Herders, Schapen en 
Koningen. Elk kind krijgt bij binnenkomst een kaartje met de naam van een groepje. 
Kom je verkleed als één van bovengenoemde hoofdrolspelers dan word je natuurlijk bij dat 
groepje ingedeeld. Alle Maria’s, Engelen, Herders enz. zijn Van Harte Welkom. 
Blijven zitten bij papa, mama en/of grootouders mag natuurlijk ook.  
 
Tot ziens in de kerk. 
werkgroep gezinsviering, Kerk H. Martinus, Dommelen 
 
 
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

 
Naomi van Wanrooy  1B 
Juul van Gerven  8A 
 
 
 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

  



AFWEZIGEN 

Donderdag  6 december Juf Marianne 
Juf Claire  
Juf Marjolein 

3B 
4A  
8B 
 

Juf Carolien 
Meester Gijs  
Juf Annecorien 
 
 Vrijdag  7 december Juf Claire 

 
4A Meester Gijs 

 
Maandag 10 december Juf Marianne 

Juf Jeanne 
Meester Ton 
 
 
 

3B  
4A 
8A 
 

Juf Sandra 
Juf Germa 
Juf Carolien 
 
 
 

Dinsdag 11 december Juf Jeanne 4A    Juf Germa 
 

Woensdag 12 december Juf Ellen 
Juf Claire 
Juf Lenny 

1/2A 
4A 
6B 

Juf Helma 
Juf Kristel 
Juf Carolien 
 

Donderdag 13 december Juf Marianne 
Juf Claire  
Juf Marjolein 

3B 
4A 
8B 

Juf Carolien 
Juf Kristel  
Juf Annecorien 
 

Vrijdag 14 december Juf Claire 4A Meester Gijs 
 

Maandag 17 december Juf Jeanne 
Meester Ton 

4A 
8A 

Juf Germa 
Juf Carolien 
 

Dinsdag 18 december Juf Jeanne 4A Juf Germa 
 

Woensdag 19 december Juf Claire 4A Juf Kristel  
 

Donderdag 20 december Juf Claire 
Juf Marjolein 

4A 
8B 

Juf Kristel  
Juf Annecorien 
 

Vrijdag 21 december Juf Claire 4A Meester Gijs 

 

VERJAARDAGEN  

December          Groep 
6 Dean van den Ouweland  4A 

8 Toby van Tuil  6A 

9 Pim Laurijsen  6B 

9 Milan Royackers  8B 

13 Hannah Matters  8B 

17 Stan Jansen  6A 

17 Tess Kremers  6B 

18 Chris Baetsen 6B 

18 Mynke van Gerven  7A 

19 Angelina Bergerie  1/2A 

19 Emma van de Haterd  7B 

19 Milou van Kuijk  8B 

   

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 20 december 

2018 op de website. 


