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BESTE OUDER 

De laatste Schepelweyzer voor de meivakantie. Nog één dag en de kinderen kunnen gaan 

genieten van, hopelijk, twee heerlijke vakantieweken.  

Na de vakantie zijn het nog maar 9 schoolweken, met daarin Hemelvaart, Pinksteren en 2 

studiedagen.  

Afgelopen dinsdag hebben we van ons bestuur de formatiecijfers gekregen en kunnen we ons 

gaan buigen over de bezetting voor het aankomende schooljaar.  

Daar gaan we ons in de periode na de meivakantie op richten. We hopen dan drie weken voor het 

einde van het schooljaar de bezetting en groepsverdeling rond te hebben. 

Op het einde van dit schooljaar gaan er vier leerkrachten met pensioen. Meester Ton, juffrouw 

Petry, juffrouw Jeanne en juffrouw Riet nemen afscheid en mogen gaan genieten van “heel veel 

vrije tijd”.  

Op het einde van het schooljaar zullen we dan ook op gepaste wijze afscheid nemen van deze 

collega’s.  

 

Tevredenheidspeiling 2019 

Vorige week hebben we de rapportages van de tevredenheidsmetingen ontvangen. (ouder en 

leerling peiling)  Deze worden eerst met het team (na de meivakantie) en vervolgens in onze MR 

besproken. Daarna zullen deze ook met alle ouders gedeeld worden via de Schepelweyzer en 

website. 

 

Vakantierooster en studiedagen 2019-2020 

In de MR vergadering van afgelopen dinsdag hebben we het vakantierooster en de studiedagen 

voor het aankomende schooljaar besproken. De MR heeft ingestemd met het voorstel. Het 

vakantierooster en de studiedagen staan op onze website onder het kopje ouders. 

(Vakantierooster en studiedagen 2019-2020)  Hieronder alvast de studiedagen voor het 

aankomende jaar:  

Woensdag 4 september, vrijdag 6 december, woensdag 12 februari, maandag 4 mei (vrije dag 

voor alle Skozok scholen), dinsdag 2 juni en vrijdag 10 juli (laatste vrijdag voor grote vakantie) 

We wensen u namens het team alvast een hele fijne vakantie!! 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

 

https://www.schepelweyen.nl/-uploads/files/insite/vakantierooster-2019-2020.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORLOOP VRIJDAG 7 JUNI 

Op vrijdag 7 juni houden we een sponsorloop in en om de school. Deze week krijgen de kinderen een 

informatiebrief en een sponsorformulier mee naar huis.  

We willen er samen een gezellige, sportieve ochtend van maken. Noteer dus alvast in uw agenda. 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Vrijdag 19 april    Groep 3A Prehistorisch dorp 

      Groep 4/5 en 5 verkeersproject 

Maandag 22 april tot en met 3 mei  Vakantie 

Dinsdag 7 mei     Verkeersexamen groepen 7 

Woensdag 8 mei    Groep 1C Prehistorisch dorp 

Vrijdag 10 mei     Groep 1/2A Prehistorisch dorp 

Woensdag 15 mei     Studiedag 

 

INSTROMERS 

Quinn Creemers 15 april 2015  groep 1C 
 

Heel veel plezier op basisschool Schepelweyen 

AFWEZIGEN 

Vrijdag 19 april  Juf Marianne   3B  Juf Carolien 

Maandag 6 mei  Juf Marianne   3B  Juf Carolien 

Woensdag 8 mei  Juf Lenny   6B  Juf Carolien 

Donderdag 9 mei  Juf Nadine   5A  Juf Sabine 

Vrijdag 10 mei   Juf Nadine   5A  Juf Carolien 



 

OUDERBRIEF Goed Gedaan!!  

Van 06 t/m 17 mei werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "Eerlijk waar?”. Ook 

al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet altijd. 

Een smoesje vertellen is soms makkelijker, en een keer opscheppen kan heel leuk zijn. 

Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of angst voor boosheid en 

straf. Of ze willen iets liever niet vertellen omdat ze bang zijn iemand te kwetsen of 

het gewoon voor zichzelf te willen houden. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

-iedereen vertelt weleens een smoesje. 

-wat is eerlijk? wat is jokken? wat is: elkaar vertrouwen! 

-onderbouw: sorry leren zeggen en weer aardig zijn voor elkaar! 

-bovenbouw: op internet overdrijven mensen gemakkelijker of ze liegen zelfs! 

Tips voor thuis: 

*toon begrip en geef uitleg wanneer u ontdekt dat uw kind niet de waarheid heeft 

verteld. 

*wees zelf eerlijk in het toegeven van uw fouten. 
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VERJAARDAGEN 

april 

18 Benjamin Dubach  5A 

19 Lorenzo Bamberger  1/2A 

19 Freek Diepens  3A 

19 Sjoerd Peek  8B 

19 Javi Sheriff  1/2B 

21 Mara de Brouwer  3A 

21 Isis Verberk  8B 

24 Sonny Bogaars  6A 

24 Zoey Bogers  3A 

25 Levi Smolenaars  8A 

25 Nina van Zantvoort  3A 

26 Izzy Laurijsen  5A 

28 Nienke Schaap  5A 

 

MEI    

2 Alain Nouwens  1/2B 

2 Fayèn Scholten  1/2A 

5 Ryan van den Borne  1/2B 

5 Rens van Ham  8A 

7 Indy Kelders  4B/5B 

7 Jelte Priem  8B 

10 Siem Kouwenberg  4B/5B 

11 Nicky Willems  3A 

13 Max Gelinck  7A 

13 Tess Laurijsen  8B 

14 Floris Cox  1/2A 

14 Maaike Iding  5A 

14 Jesse Jansen Grossbek  6B 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 16 mei 2019 op de website. 

 

Hele fijne 

paasdagen 

en geniet 

van jullie 

welverdien

de        

vakantie!! 


