
BESTE OUDER 

Kerst 2018 
Nog 1 dag en we kunnen gaan genieten van een welverdiende kerstvakantie. De afgelopen twee weken hebben op 
school in het teken van Kerst gestaan. Afgelopen dinsdagavond hebben onze beide groepen 3 een kerstmusical 
opgevoerd voor de ouders van groep 3. Vandaag hebben de kinderen de musical twee keer opgevoerd voor alle 
kinderen van onze school.  
En wat was het leuk om deze kinderen zo te zien stralen op het podium. We danken ook alle (groot) ouders die 
meegeholpen hebben om alles zo goed te organiseren. 
Naast de musical hebben we in alle groepen genoten van een kerstlunch in de eigen groep. FOTO’S KERST , FOTO’S 
KERSTLUNCH 
 

 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto’s van de kerstmusical kunt u vinden op de volgende link: KERSTMUSICAL GROEPEN 3  
 
3D Kerststal 
 
“Binnen ons bestuur hebben we toch een 3D printer”?  
Dat was de vraag van meester Jens, ruim twee weken geleden.  Ruim 
een half uur later werd het eerste ontwerp digitaal naar deze printer 
gestuurd. Uiteindelijk hebben de leerlingen van groep 7a zelf een 
kerststal ontworpen en is deze ook echt geprint door de 3D-printer. 
Wat een betrokkenheid en verwondering bij deze leerlingen.  
Heel leuk om te ervaren. 
 
Hopelijk kunnen we deze 3D printer in de nabije toekomst vaker in 
gaan zetten.  
 
Namens het hele team wensen we u hele fijne feestdagen en  

een gelukkig en gezond 
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Nr 9 

https://myalbum.com/album/pwp80DGcOhp9
https://myalbum.com/album/vukyymAQkWv8
https://myalbum.com/album/vukyymAQkWv8
https://myalbum.com/album/GFjxnYZT5sB0


 UITNODIGING THEMA AVOND 
Op dinsdag 22 januari a.s. houden we een thema avond op onze school. Onderwerp hiervan is: 

Groeitaal/ Mindset.  

Een korte beschrijving staat hieronder beschreven:  

 

Is uw 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. 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. 

De presentatie is voor alle ouders en wordt gegeven door Rene Lous van Talentenlab. 
https://www.hettalentenlab.nl/   
 
Aanvang:  19.30 uur 
Locatie:  Grote hal bs Schepelweyen 
We zouden het heel erg fijn vinden als u zich hiervoor inschrijft zodat we weten op hoeveel personen we moeten 
rekenen. Inschrijven kan digitaal via de volgende link: 
INSCHRIJVEN 22 JANUARI 
 
Hopelijk tot dan!! 
 

AGENDA 

Donderdag 20 december  Kerstviering, continurooster tot 14.00u 

24 december t/m 4 januari  Kerstvakantie 

Donderdag  22 januari 2019  Thema avond Groeitaal/ Mindset 

 

GOED GEDAAN 

OUDERBRIEF Goed Gedaan!!   

Van 7 t/m 18 januari werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "wat voel ik?" 
 
Het is belangrijk dat een kind weet wanneer hij bang, boos of verdrietig is en dit ook kan vertellen. 
Een kind moet leren zeggen wat hem dwarszit (in plaats van dat in zijn gedrag te uiten) en weten wat hij kan doen 
om zich wat fijner te voelen. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 

 er zijn veel verschillende woorden die aangeven of je een beetje blij, bang, boos of verdrietig bent of juist 
heel erg. 

 wat kun je doen als je bang, boos of verdrietig bent? 
 
Tips voor thuis: 

 juist wanneer uw kind boos, bang of verdrietig is, heeft hij/zij uw steun, uitleg en voorbeeld nodig. Gebruik 
die momenten om haar/hem te leren hoe hij/zij met zijn/haar emoties om kan gaan. 

 toon begrip voor de boosheid van uw kind, maar accepteer nooit dat hij/zij tegen u schreeuwt of zelfs 
scheldt. 
 

  

https://www.hettalentenlab.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoX2rwJjhoGA7hfVnTRliYimenBFNxA8DcWCEeMOjZX3iorQ/viewform


Boos zijn mag! Maar je praat fatsoenlijk tegen me! 

 begrijp het verdriet en de angsten van uw kind, maar ga er niet te ver in mee. Kalmeer uw kind en bedenk 
samen iets waardoor hij/zij wat minder bang of verdrietig wordt. 

 rituelen kunnen troost bieden (een kruisje in de tuin voor de hamster die is doodgegaan) en kalmerend 
werken; bijvoorbeeld even (voor)lezen in bed. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUNSTWEKEN 

Beeldende vorming is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.  

Woorden en cijfers zijn simpelweg niet genoeg om uit te drukken wie we zijn. 

Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die 

anders onbesproken blijven. 

De Kunstweken is een vernieuwend educatief concept dat hier schoolbreed invulling 

aan geeft. 

Door de kinderen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Mondriaan, Warhol, van Gogh, Picasso en 

Matisse worden leerlingen in hun werk geïnspireerd. 

In januari 2019 besteden we op school hier aandacht aan. 

Alle groepen maken kennis met een kunstenaar: 
groepen 0-1-2: Piet Mondriaan 
groepen 3: Andy Warhol 
groepen 4-5-6: Vincent van Gogh 
groepen 7: Pablo Picasso 
groepen 8: Henri Matisse 
 
Vervolgens gaan de kinderen een eigen werkstuk maken, en er komt een 

heuse Klassengalerie online. 

Nadere info volgt via de groepsleerkracht. 

Veel succes van de cultuurcoördinatoren: juf Jantien en juf Helma. 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyyune6KPRAhXC2hoKHT6yDxcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/dominiquekeizer/project-gevoelens/&psig=AFQjCNG_IDQxkE-IiYJP4nJxguxe6LVl0A&ust=1483458777248147
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6_4Dz_JXfAhXCaVAKHbsxAEkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bsdewindroos.nl/nieuws/kunstweken/&psig=AOvVaw3uzrQRo0bASoYLD9wqZzcx&ust=1544555781396154


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 

 
Shivano van der Voort  1C 
Elise van Vinken  1C 
 
 
 
 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

AFWEZIGEN 

Maandag 7 januari Juf Jeanne 4A Juf Germa  (ochtend) 

Dinsdag 8 januari Juf Jeanne 4A Juf  Germa 
 

Woensdag 9 januari Juf Lenny 6B Juf Carolien  
 

Maandag 14 januari Juf Jeanne 
 

4A 
 

Juf Germa  (ochtend) 

Dinsdag 15 januari Juf Jeanne 
 

4A Juf Germa 

Woensdag 16 januari Juf Ellen 1A 
 

Juf Brigitte 

 



VERJAARDAGEN  

December          Groep 
 

19 Milou van Kuijk (2006) 8B 

27 Eva Nouwens (2011) 3B 

30 Valentijn Engelen (2012) 3A 

30 Emmy van Meurs (2008) 6B 

31 Olivia de Bruin (2010) 4A 

31 Loek van Tongeren (2009) 6B 

 
Januari          Groep 

1 Teun van der Heijden (2009) 6B 

1 Isa Wijnen (2008) 7A 

2 Nahla Scholten (2010) 5A 

3 Britt de Kimpe (2008) 7B 

3 Maud Neggers (2013) 3B 

4 Metin Yetis (2013) 1/2B 

5 Nikki Brink (2009) 6B 

5 Nick Bruininx (2012) 3A 

5 Rens Martens (2013) 1/2B 

6 Senna Jansen Grossbek (2012) 3A 

7 Raf Bouwmeester (2009) 6A 

8 Maud Hultermans (2008) 7B 

9 Vinz Laurijsen (2012) 3A 

10 Jay Netten (2012) 3A 

10 Steijn Streumer (2014) 1/2A 

12 Esmée Tournoij (2012) 3B 

13 Lotte van den Hurk (2011) 4A 

14 Brian van de Lisdonk (2012) 3B 

 
 

JUNIOR EN KIDS ACADEMY  

Beste ouder/verzorger, 
  
Vanaf 7 januari 2019 kunnen kinderen uit groep 3 t/m 8 zich weer inschrijven voor het naschoolse sport- en 
cultuuraanbod via de website www.valkenswaard.nl/sport. De Kids Academy is voor alle kinderen uit groep 3 t/m 5 
en de Junior Academy is voor alle kinderen uit groep 6 t/m 8. De Academy bestaat uit een gaaf aanbod van sport en 
cultuur cursussen die uw kind(eren) kunnen bijwonen tegen een scherp tarief. Van tennis tot koken: het is allemaal 
mogelijk binnen de Academy! 
  
De Academy is een samenwerking tussen de gemeente Valkenswaard, de gemeente Heeze-Leende en 
scholengemeenschap Were Di. Zij hebben de handen ineen geslagen om een super gaaf aanbod van verschillende 
sport- en cultuuractiviteiten samen te stellen waaraan kinderen kunnen deelnemen! 
In week 2 en 3 van 2019 zullen de brochures van de Kids en Junior Academy blok 3 en 4 worden uitgedeeld aan alle 
kinderen van groep 3 t/m 8. 
  
Kunt u niet wachten en wilt u alvast weten wat het aanbod is? Dan verwijzen wij u graag door naar de volgende sites 
voor meer informatie! Voor vragen kunt u mailen naar sport@valkenswaard.nl   
  
Kids Academy      https://www.valkenswaard.nl/sport/were-di-kids-academy_42133/  
Junior Academy  https://www.valkenswaard.nl/sport/were-di-junior-academy_42489/  
  

http://www.valkenswaard.nl/sport
mailto:sport@valkenswaard.nl
https://www.valkenswaard.nl/sport/were-di-kids-academy_42133/
https://www.valkenswaard.nl/sport/were-di-junior-academy_42489/


Met sportieve groet, 
  
De sportconsulenten van de gemeente Valkenswaard 

 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 17 januari 2019 op de website. 

 

 


