
BESTE OUDER 

 
Terugkoppeling studiedag 26 maart 

Het is al weer ruim een week geleden maar op 26 maart hebben we een studiedag gehad. ’s Ochtends zijn we op 

school met het hele team aan de slag gegaan met de plannen voor de aankomende 4 jaren. Dit jaar moet er namelijk 

weer een schoolplan gemaakt worden.  Hier zijn we een groot gedeelte van de ochtend, in verschillende settingen, 

mee bezig geweest. Als het schoolplan in de MR besproken is zullen we dit ook met alle ouders delen. 

Daarnaast is er vanuit de kwaliteitsondersteuners een presentatie geweest over de nieuwe richtlijnen waar we als 

school aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een dyslexie onderzoek. Er zijn namelijk  verscherpte 

richtlijnen geformuleerd. We gaan i.s.m. de kwaliteitsondersteuners goed kijken hoe we deze aanpassingen kunnen 

verwerken in ons dagelijks aanbod.  

’s Middags was er een gezamenlijke bijeenkomst voor alle leerkrachten van de  30 Skozok scholen. De volgende 

studiedag staat gepland op woensdag 15 mei. 

Speelplaats en bewegwijzering school 

Op de achtergrond wordt er nog volop gewerkt aan de herinrichting van ons schoolplein. Voor de vakantie komt er 

nieuwe bewegwijzering zodat de routes allemaal duidelijk zijn. Na de meivakantie willen we een sponsorloop 

organiseren voor het nieuwe schoolplein. Deze wordt op vrijdag 7 juni gehouden. Na de meivakantie krijgt u hierover 

meer informatie. Noteer de datum alvast in uw agenda….. 

 

Terugblik open school vrijdag 22 maart 

Op vrijdag 22 maart hebben we een Open school gehouden. Deze keer met de mogelijkheid voor ouders van de 

leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 om tijdens schooltijd een kijkje in de groepen te nemen.  

De aftrap was in de grote hal waar een korte  presentatie over gepersonaliseerd leren gegeven werd en hoe we daar 

op school mee omgaan. Deze werd gegeven door juffrouw Elise en door Isis uit groep 8b. 

Er werd o.a. gesproken over eigenaarschap, werken vanuit doelen, betrokkenheid, de leerkuil en omgaan met 

teleurstellingen.... 

Dat omgaan met teleurstellingen en de leerkuil direct in de praktijk toepasbaar werden, hadden we zelf niet 

verwacht. Op het moment dat de kinderen met hun presentaties wilden starten deed internet het niet meer...  

Heel erg jammer voor de kinderen, want ze hadden zich super goed voorbereid om hun presentaties voor de ouders 

te houden.  

Uiteindelijk zijn alle kinderen en de leerkrachten er op een flexibele manier mee omgegaan en hebben ze toch nog 

(deels)  kunnen laten zien hoe we hier op school werken. 

Foto's hiervan vindt u op de volgende pagina:  FOTO'S   

 

Schoolfotograaf maandag a.s. 

Maandag a.s. komt de schoolfotograaf. In de ochtend worden de individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt. ’s 

Middags de foto’s voor de broertjes en zusjes.  

 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 
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https://myalbum.com/album/uTVOWwidXyyM


AGENDA 
 

maandag    8 april   Schoolfotograaf 

vrijdag    12 april   Prehistorisch dorp groepen 6  let op: +/- 12.30u terug! 

dinsdagochtend  16 april   Eind Cito groepen 8 

woensdag  17 april   Eind Cito groepen 8 

donderdag  18 april   Paasviering 

vrijdag   19 april   Prehistorisch dorp groep 3A 

22 april tot en met 3 mei   Meivakantie 

 

 

PALMZONDAG: JIJ KOMT TOCH OOK? 
 
Op zondag 14 april 2019 is het Palmzondag.  
Om 9.30 uur zingen, bidden en praten we over hoe vrolijk iedereen was toen Jezus de stad Jeruzalem bezocht.  
Er waren duizenden mensen, die Hem toejuichten en Hem met palmtakken toezwaaiden. 
Die palmtakken zijn bij ons wel wat klein uitgevallen, want wij gebruiken takjes van de buxus, een struikje dat in heel 
veel tuinen te vinden is. 
 
Als je wilt kun jij ook meedoen met die Palmviering. Wat moet je dan doen? 
 
Maak thuis een Palmpaasstok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedenk aan wie je de Palmpaasstok wilt weggeven. Natuurlijk aan iemand die je geweldig graag mag of die een 
steuntje in de rug nodig heeft. Kom zondag 14 april om ongeveer 9.20 uur met je Palmpaasstok naar de 
Martinuskerk en zoek met je ouders en eventuele broers, zusjes, neefjes, nichtjes of vriendjes een mooi plaatsje in 
de kerk. Net voor de viering begint, wordt aan alle kinderen met een Palmpaasstok gevraagd of ze mee naar de 
kerkzaal willen komen. Daarna gaan we in een optocht door het gangpad naar voren en zetten we de 
palmpaasstokken in standaards op de altaar-trappen, zodat iedereen ze goed kan zien. 
Aan het einde van de viering mag je je Palmpaasstok weer meenemen om hem weg te geven aan degene die jij had 
bedacht. 
 
Wij denken dat het een heel mooie en fijne viering wordt. 
Jij komt toch ook? 
 
tot ziens in onze Martinuskerk op Palmzondag  
 
 

NIEUWE LEERLINGEN 
 
Deylin Raymakers  1C 
Ryan van den Broek  1C 
 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 



 

AFWEZIGEN 

Woensdag 10 april Juf Lenny 6B Juf Carolien 

Woensdag 17 april Juf Ellen 
Juf Lenny 
 

1/2A 
6B 

Juf Helma 
Juf Carolien 

Vrijdag 19 april Juf Marianne 3B Juf Carolien 

 

VERJAARDAGEN  

april        Groep 
 
4 Jill van Hout  1/2A 

6 Jessy Bertels 4B/5B 

6 Demi Hertroijs  5A 

8 Annabelle Goussanthier  5A 

9 Fabiënne Jansen  4B/5B 

10 Isis van Mierlo  6B 

15 Tijn Knoester  1/2B 

16 Joni Krämer  4B/5B 

16 Ilse van den Molengraaf  7B 

17 Luci van Berlo  7B 

17 Fenna Kelders  3B 

 
 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 18 april 2019 op de website. 



 

 


