
BESTE OUDER 

Gisteren heb ik u via de mail laten weten dat ik aankomend jaar op een ander cluster directeur wordt.  

De afgelopen jaren heb ik als ontzettend prettig ervaren. Soms was het ook  wel eens pittig, maar over het algemeen 

overheerst een gevoel van voldoening. Ik ben dan ook ontzettend trots op wat het team hier heeft neergezet.  

Met dat goede gevoel wil ik op het einde van dit schooljaar de school verlaten. 

De komende maanden gaan we nog keihard aan de slag om het jaar goed af te sluiten en alles voor volgend jaar zo 

goed mogelijk neer te zetten. En zoals ik in de mail beschreef kunt u van mij verwachten dat ik dit zo goed en 

zorgvuldig mogelijk doe.   

 

Na de carnavalsvakantie zal er gestart worden met het zoeken naar een opvolger, zodat deze ook tijdig 

geïntroduceerd kan worden. Hierbij worden de MR en het team ook betrokken. 

 

SAVE THE DATE:  Open school vrijdag 22 maart 

Op vrijdag 22 maart houden we weer een open school. Iedereen is van harte welkom om een kijkje in de school te 

komen nemen.  

Anders dan voorgaande jaren kunt u de leerlingen van groep 5 t/m 8 daadwerkelijk aan het werk zien. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

11.30-11.45 uur Presentatie in de grote hal m.b.t. gepersonaliseerd leren en werken met chromebooks. (groep 5 t/m 

8 maar overige geïnteresseerden zijn van harte welkom). De presentatie wordt gegeven door Elise Biezenaar, Hein 

Lepelaars en een leerling uit onze groep 8. 

11.45-12.15 uur  Een kijkje in de groepen. U bent van harte welkom om de leerlingen in actie te zien, terwijl ze bezig 

zijn met gepersonaliseerd leren. U kunt “vrij rondlopen” in de groepen 5 t/m 8. 

12.15-12.45 uur  Open school groepen 1 t/m 4 

Een uitnodiging volgt nog! 

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.  

Carnavalsvakantie 

Morgen sluiten we een periode met veel toetsen en gesprekken af. Een hele drukke periode voor de leerkrachten.  

Morgen vieren we met z’n allen carnaval op school en gaan we vervolgens genieten van een week vakantie. 

Ook voor jullie allemaal een hele fijne vakantie! 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

 

AGENDA 

 

vrijdag  1 maart   carnavalsviering 

4 tot en met 8 maart   carnavalsvakantie 

vrijdag   15 maart  Schepelweyen staakt niet 

vrijdag  22 maart  open school 

 

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

10.15 uur: 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 uur:  Bezoek jeugdprins. 

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

12.00 uur:  Afsluiting in eigen klas.       ALAAF 

 

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!   

 

GOED GEDAAN 

Tussen 11 maart en 22 maart werken we met GOED GEDAAN! aan het thema: “Jezelf de baas”.  
 
Kinderen moeten nog leren om (zelf) verstandige beslissingen te nemen.  
Voor jonge kinderen gaat het dan om: op je beurt leren wachten, niet zomaar de straat oprennen, niet slaan als je 
boos bent. Bij oudere kinderen kun je denken aan: zelf nadenken over wat er nu moet gebeuren en hoe dat moet. 
Zelf stilstaan bij de gevolgen van eventuele acties en gedrag. Zelf impulsen en emoties proberen te beheersen. 
 
In de klas kan het volgende aan de orde komen:  

 er zijn afspraken om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn/haar beurt wacht. 

 kinderen kunnen ook tegen zichzelf zeggen: stop, hou ermee op!  Én ze kunnen zich ook een beetje troosten 
door tegen zichzelf te zeggen: “Stil maar. Het komt wel goed!” 

 als je groter wordt, kun je zelfstandig zijn, maar daarvoor moet je wel eerst goed nadenken. Als je het echt 
niet weet, kun je hulp vragen. 

 je bent “jezelf de baas” als je goed nadenkt, jezelf verstandig raad geeft en daar dan ook naar luistert. 
 
Tips voor thuis:  

 help uw kind zich te beheersen wanneer iets 
mislukt of tegenvalt. 

 geef uw kind korte, duidelijke regels. 

 wees consequent! 

 praat met uw kind over afspraken en regels, die 
thuis gelden en leg uit waarom u die belangrijk  
vindt. 

 laat uw kind een “dit-moet-je-doen-kaartje” 
maken voor zaken, die hij steeds vergeet.    
Bijv: was in de wasmand + schone kleren in de 

kast  óf  brood smeren + drinken pakken + rugzak inpakken. Laat uw kind dit kaartje op een zichtbare plek 
ophangen. 

 
BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF!  
Informatieavond GGD 
 
 's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of 
een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 12 maart een informatieavond voor ouders van kinderen 
die regelmatig in bed plassen.  



 
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen 
zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze 
kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een 
kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw 
kind kunt veranderen. 
 
 De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s 
informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook 
bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 12 maart in het St. Annaziekenhuis in Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop en 
om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het 
informatiemateriaal, zijn 3 euro.  
 
Aanmelden  
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. 
Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheid van de 
GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

 
Sara Sothilingam  1C 
 
 
 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag   14 maart Juf Miranda 6A Juf Renee 

Woensdag   20 maart Juf Ellen 1/2A Juf Helma 

 

VERJAARDAGEN  

maart        Groep 
 
2 Liam Fransen  3B 

3 Vanessa de Natris  5A 

7 Puck van Gerven  7A 

7 Gwen Schijvens  6A 

8 Brian Soekhradj  8B 

11 Mirthe van Drogen  7A 

12 Sem Reniers  8B 

15 Luuk Bons  1/2B 

15 Mees Heijmans  6A 

15 Guus Notermans  1/2A 

15 Mischa Suijver  8B 

17 Madelief van Kuijk 6B 



17 Kiran Luijbregts  6A 

18 Lisa Marten  6B 

19 Kiyana ten Cate  6B 

20 Sven van Son  1/2B 

 
 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 21 maart 2019 op de website. 

 

                                           Geboorte Isabel 
 

Op 4 februari is juffrouw Marjolein moeder geworden van Isabel. Vandaag hebben juffrouw Marjolein en 

Isabel een bezoekje aan de school gebracht. (groep 8b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Gefeliciteerd 

met Isabel!! 


