
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Tevredenheidsonderzoek 2019  
Inmiddels loopt het tevredenheidsonderzoek al weer ruim een week. Heeft u het eigenlijk al 
ingevuld?       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen voor april 2019 

Wordt uw zoon of dochter in het aankomende jaar 4?  

Schrijf uw kind dan z.s.m. in op onze school!  Alle ingeschreven kinderen die de basisschool vóór 1 

april in hun systeem heeft staan, tellen namelijk mee voor de formatie van het volgende schooljaar 
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BESTE OUDER 

Hieronder staat weer een volle Schepelweyzer, met deze keer o.a. informatie over carnaval, 
over het tevredenheidsonderzoek, een korte terugkoppeling van de studiedag, een artikel over 
het boek van meester Jens en zoals gebruikelijk een aantal vaste rubrieken.  
Veel leesplezier! 
 
Terugkoppeling studiedag 13-2 
Op de studiedag van woensdag 13-2 hebben we met het team samen gekeken en gesproken 
over het koersplan van onze stichting. Wat vinden we er van? Waar liggen kansen of  
belemmeringen? Op een volgende studiedag gaan we vooruitkijken naar de 
schoolontwikkelingen voor het komende schooljaar.  
Naast het gesprek over het Koersplan hebben we ook met elkaar gesproken over het reflecteren 
met onze leerlingen. Dit doen we in de vorm van coach- leergesprekken, door middel van 
kinder- kwaliteitskaartjes, door middel van groepsgesprekken enz. 
Ook de rapporten worden (kort) individueel besproken met onze leerlingen.  
Later op de ochtend en in de vroege middag hebben de leerkrachten tijd gekregen om aan de 
groepsplannen, analyses, rapporten enz. te werken.  
De volgende studiedag is dinsdag 26 maart a.s. Dit is een dag dat alle Skozok scholen vrij zijn.  
 

Heeft u het al 

ingevuld? 

De kinderen van groep 7a willen u graag iets vertellen. Bekijk het filmpje 

via de volgende link:     FILMPJE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

https://vimeo.com/315625985


2019-2020. 

Hierdoor hebben we eerder zicht op de middelen die wij ontvangen en kunnen we tijdig aan de slag 

met de groepsverdeling voor het komend schooljaar. 

Inschrijven kan schriftelijk (vraag aan juf Ellen of Jose) of  digitaal (via onze website)  

Oudergesprekken volgende week dinsdag en donderdag 

In de grote hal kunt u zich nog tot morgen inschrijven voor de oudergesprekken van volgende week. 

Hopelijk kunnen we straks samen terugkijken op fijne constructieve gesprekken, waarin duidelijk 

wordt waar uw kind staat en of waar we samen nog aan moeten werken. 

 

Namens het team,  

Hein Lepelaars 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOED GEDAAN 

 Van 18 februari t/m 1 maart werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "Kiezen”.  

Het is goed als kinderen leren om zelf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. 

Als kinderen groter worden, moeten zij immers steeds nieuwe keuzes maken. Kinderen, die zelf 

hebben leren nadenken over gevolgen van hun keuzes, kiezen dan beter! 

 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

 

 Als je zelf mag kiezen, moet je goed kijken en nadenken: 

 wat kan ik allemaal kiezen? 

 wat gebeurt er dan en wat zijn evt. de gevolgen? 

 wil ik dat wel? 

 Doe of kies ik dan wat het fijnste of beste lijkt? 

 

Tips voor thuis:  

 

 Vertel uw kind steeds waarom u bepaalde keuzes maakt. Door een waarom te geven, leert uw 

kind waar je op moet letten als je kiest, en wat de gevolgen van een bepaalde keuze kunnen 

zijn. 

 Geef uw kind de ruimte om zelf keuzes te maken. Hou die keuzes voor een kleuter wel klein 

en overzichtelijk; laat ze kiezen uit 2 mogelijkheden die u bepaalt: wil je een appel of een 

 

AGENDA 

Maandag 18 februari                         versieravond Carnaval 19.30 u.                        

Dinsdag 19 februari   oudergesprekken groepen 1 t/m 7 
                                                            

Donderdag 21 februari  oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

25 februari tot en met 1 maart oudergesprekken groepen 8 

1 maart    carnavalsviering 

4 tot en met 8 maart   carnavalsvakantie 

 



banaan? Behoed oudere kinderen juist voor gevaarlijke misstappen, maar weet dat een kind 

ook om moet leren gaan met tegenvallers!  

 

 

 

 

KUNSTWEKEN SCHOOLGALERIE 

                                 Schepelweyen Museum 24/7 geopend! 

 

Onze school is nog steeds in de ban van de kunst met De Kunstweken.  

We hebben inmiddels een enorme poster ontvangen met daarop alle kunstwerken van de groepen. 

Mocht u het nog niet gezien hebben, dan bent u van harte uitgenodigd een keer te komen kijken! De 

poster hangt in de hal bij het podium. 

En wist u dat deze creaties ook in onze online Schoolgalerie te zien zijn?  

 

Ga naar www.kunstweken.nl/schepelweyenschool  en u kunt ons werk thuis bewonderen met de 

unieke code.  

 

Kijk in de Museumfolder van uw kind. 

Met behulp van de folder die de kinderen hebben ontvangen, nodigen ze (samen met u) eenvoudig 

alle familie en vrienden uit voor hun eigen museum mét een heuse museumshop. Echte fans kunnen 

hier leuke spulletjes met de tekening erop bestellen. Unieke aandenkens die u nog langer laten 

genieten van de kunst van uw kind! 

  

Goed om te weten 

 De werkjes van de kinderen die hun digitale  museum geopend hebben, verschijnen 

automatisch ook in de galerie van de klas en dat is belangrijk voor het vervolg van ons project: 

Zien & Bespreken.   

 Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!   

 Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project echter mogelijk 

(onze school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u ook nog eens het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur.  

 Op 15 maart 2019 sluiten alle musea automatisch en wordt een start gemaakt met de 

productie van de bestelde souvenirs.  

 Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind.  

Lukt het openen van het museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl  en klik bovenin op 

‘Inloggen’ en dan op ‘Naar jouw museum’. 

 

Veel plezier met het kunstwerk van uw kind!! 

 

namens de cultuurcoaches juf Jantien en juf Helma. 

 

 

http://www.kunstweken.nl/schepelweyenschool
http://www.kunstweken.nl/


HULP VOOR GEZINNEN 

 
Humanitas Eindhoven is sinds kort gestart met een nieuw project, Wel 

Thuis. Wij zoeken hier vrijwilligers voor. En die wonen wellicht in uw wijk 

of er zijn ouders die zich aan willen melden voor dit project. Gezinnen die 

deelnemen aan het project Wel Thuis worden al begeleid door een 

professional binnen de jeugdzorg. De (gratis) wekelijkse ondersteuning 

van vrijwilligers is op basis van gelijkwaardigheid en richt zich op de 

alledaagse vragen en behoeften van het gezin, zodat zij meer grip 

krijgen op hun situatie en uiteindelijk zelf verder kunnen. Een vrijwilliger 

is een maatje voor het gezin door bijvoorbeeld een luisterend oor te 

bieden, samen activiteiten te ondernemen, opvoedingsondersteuning of 

vriendschappelijk contact te bieden, mee te gaan naar afspraken en/of te 

helpen bij structuur aanbrengen. Iedere drie maanden bespreken het 

gezin, de coördinator, vrijwilliger en hulpverlener met elkaar hoe het 

gaat. 

 

 

TIENER INLOOP 

  
Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn organiseert elke 
vrijdagmiddag toffe activiteiten voor jongeren uit groep 7 & 8. Deze 
activiteiten zijn elke maand gekoppeld aan een leuk,  leerzaam 
thema.  
Via deze weg willen wij u als ouder(s) informeren over de activiteiten 
bij jongerencentrum Place2Be.  
  
De activiteiten vinden elke vrijdagmiddag plaats van 15.30 - 17.00 
onder begeleiding van het jongerenwerk. Adres is: Van Bruhezedal 
1, Dommelen. Er zijn geen kosten aan verbonden! 
  
Houdt onze Facebook en Instagram in de gaten voor de activiteiten.  
Facebook: https://www.facebook.com/cordaadplace2be 
Instagram: https://www.instagram.com/jongerenwerk.valkenswaard 
  
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Britt Hilliger. 
Tel: 06-51642336  
E-mail: britthilliger@cordaadwelzijn.nl 
  
Dus heeft uw kind een middagje vrij? Stuur hem/haar dan naar Place2Be! 
En geniet dan zelf ook van een middagje rust ;-) 
  
 

CARNAVAL 

Beste ouders, 

Over enkele weken is het weer zover………..Carnaval! En daar hebben wij uw hulp wederom bij 

nodig. Op maandag 18 februari is de versieravond op school gepland. De koffie/thee staat klaar vanaf 

19.30 uur. De verwachting is dat het ongeveer tot 21.30 uur duurt. Het is dan de bedoeling dat de hal 

en aangrenzende gangen versierd worden. Mocht u tijd hebben, dan zien wij u graag komen. 

 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=NBuIGzOAx3OyALQq6sh5gB35aLPABXbjnW7MjbzvpQnV43VrmZHWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fcordaadplace2be
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=8Qtt5WWmyzz11ZrIyFIxbf8Gj3g2D_DMSrspTRst2OvV43VrmZHWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.instagram.com%2fjongerenwerk.valkenswaard
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=2osy5-br-NVplx-rpd0LVj6gdZ927lvLJYtrS8Y32aLV43VrmZHWCA..&URL=mailto%3abritthilliger%40cordaadwelzijn.nl


Het programma voor vrijdag 1 maart ziet er globaal als volgt uit: 

8.20 uur:   inloop  

8.30 uur:   modeshow in de klas. 

9.00 uur:   polonaise door en rond de school. 

9.30 uur:   eigen programma in de klas          

10.00 uur: pauze, naar buiten. 

10.15uur: naar de klas voor een broodje knakworst.  

10.30 uur: alle groepen verzamelen in de hal voor de maskerwedstrijd en nog even hossen op 

muziek. 

11.10:  Bezoek jeugdprins. 

11.20 -11.30 uur: kleine optocht door de wijk mét hofkapel. 

12.00:  Afsluiting in eigen klas. 

 

 

Wij waarderen  het elk jaar weer, dat er om 12.30 uur 

ouders zijn, die de leerkrachten meehelpen met het 

opruimen/vegen van aula en gangen. Vele handen 

maken licht werk!   

 

                                                        ALAAF 

      

 

AFWEZIGEN 

Woensdag 20 februari                      Juf Lenny        6B                              Juf Carolien 

Dinsdag 26 februari   Juf Miranda  6A   

Woensdag 27 februari  Juf Lenny 6B   Juf Carolien 

     Juf Ellen 1/2A   Juf Helma 

 

 

INSTROMERS 

Daan Streumer  14 februari  groep 1C 

Wij wensen je een hele fijne tijd toe op 

Basisschool Schepelweyen 

 

VERJAARDAGEN 
Februari 

  

   

   

14 Gijs Klokgieters  6A 

14 Ravi Luijbregts  8A 

14 Imke Ras  7A 

15 Luuk Bruininx  5A 



17 Kim Kremers  7A 

18 Bram Mermans  5A 

18 Thijmen Verhofstad  4A 

20 Rachella Smulders  7B 

21 Daniël Dubach  7B 

21 Jade Vlassak  1/2A 

21 Jasmijn Vlassak  1/2A 

21 Gwen de Wit  7A 

22 Benthe Philipsen  1/2A 

23 Bridget Schuur  4B/5B 

25 Evy Valkenburg  1/2A 

27 Thomas Hubers  6B 

27 Zoë Krieger  7B 

27 Willem Spierenburg  4B/5B 

28 Shivan Pahlad 7B 

   

Voor iedereen een hele fijne verjaardag! 

 

MEESTER JENS SCHRIJFT EEN BOEK 
 

Heeft u het al gehoord? Meester Jens uit groep 7a heeft een kinderboek geschreven. Afgelopen week heeft 

hierover een interview gestaan in het Eindhovens Dagblad. 

Het artikel kunt u hier teruglezen: ARTIKEL MEESTER DRONE 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 28 februari op de website. 

 

https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/wat-als-een-leraar-wordt-vervangen-door-een-drone-jens-beimans-uit-budel-schrijft-er-een-kinderboek-over~a8fe1dde/

