
 

BESTE OUDER 

 
Gisteren hebben we met alle leerkrachten een studiedag gehad. Onze nieuwe directeur, Wilma Louwers, is kennis 

komen maken en heeft vervolgens de hele ochtend bijgewoond. 

Onderwerpen die we besproken hebben waren o.a.  

-De groepsverdeling en formatie. Als deze in onze MR besproken zijn kunnen we die ook naar alle ouders 

communiceren. 

-Het bespreken van de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken. (ouders-leerling-medewerker) Ook deze 

worden eerst in onze MR besproken voordat de samenvatting gedeeld kan worden. 

-Cultuur 

En nog een aantal praktische onderdelen. De volgende en tevens laatste studiedag staat gepland op donderdag 20 

juni 

Eindtoets groep 8 

Met toch wel enige trots, kunnen we melden dat onze beide groepen 8 ruim boven het landelijk gemiddelde hebben 

gescoord bij de CITO Eindtoets. We hebben een totale gemiddelde score van 539,6. Het landelijk gemiddelde lag dit 

jaar op 536,1.  

Overlast schoolplein na schooltijd 

De laatste tijd (vaak na het weekend of een vakantie) hebben we weer meer last van jongeren die rond de school 

“hangen”. Er zijn wat dingen vernield en er blijft meer rotzooi achter op het plein. 

Hierover hebben we een gesprek gehad met de wijkagent en met een jongerenwerker van Cordaad. Zij gaan de 

komende tijd meer controleren en indien nodig handhaven. 

Dat betekent niet dat onze leerlingen niet welkom zijn op het plein. Met de wijkagent is afgesproken dat er na 

schooltijd en in het weekend gewoon gespeeld kan worden door onze leerlingen. (Mits dit op een normale manier 

verloopt). 

 

Handhaven grensoverschrijdend gedrag 

Ook op onze school komt het helaas wel eens voor dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvind. (bijvoorbeeld: 

vechtpartij tussen twee leerlingen) We kunnen dan niet altijd met alle ouders communiceren wat er is gebeurd en 

wat vervolgens de maatregelen zijn die de school genomen heeft. Dit kan zorgen voor onbegrip.  

We willen graag naar u uitspreken, dat wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaatsvind, dat we dit heel serieus 

nemen en vervolgens ook passende maatregelen nemen. Hiervoor hanteren we de verschillende protocollen die zijn 

opgesteld om de veiligheid op school te kunnen waarborgen.  

 

Sponsorloop vrijdag 7 juni a.s. 

Op vrijdagochtend 7 juni houden we een sponsorloop rond de school. Hier hebben alle leerlingen voor de vakantie 

een brief en een formulier voor meegekregen.  

Voor deze ochtend zijn we op zoek naar ouders die kunnen helpen. Via het volgende formulier kunt u zien waar we 

welke hulp nodig hebben. 

Hulp sponsorloop 7 juni a.s. 

U bent deze ochtend van harte welkom om de lopers aan te moedigen. 

16-05-2019 

Nr 17 

https://drive.google.com/file/d/1MkLPYhqYhDfGzqL8El5kJ1iYbnFHInfC/view?usp=sharing


 

Een dagje bs Schepelweyen 

Benieuwd hoe een dagje Schepelweyen er in de praktijk uitziet? Op donderdag 18 april zijn er weer prachtige foto’s 

gemaakt in verschillende groepen en op het schoolplein.  

Deze staan in ons fotoalbum en zijn het bekijken meer dan de moeite waard.  

U kunt ze bekijken via de volgende link: 

De school in beeld 

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

 

AGENDA 
 

woensdag  22 mei   Sportdag groepen 3 en 4 

      Prehistorisch dorp groep 1/2 B 

donderdag  23 mei   Sportdag groepen 5 en 6 

vrijdag   24 mei   Sportdag groepen 7 en 8 

      Prehistorisch dorp groep 3B 

donderdag en vrijdag 30 mei en 31 mei Hemelvaartsvakantie - alle leerlingen vrij 

dinsdag   4 juni   Schoolreis groepen 5 

woensdag  5 juni   Schoolreis groepen 4 

vrijdag   7 juni   Sponsorloop 

 

 

Van 20 t/m 27 mei werken we met GOED GEDAAN! aan het thema   

”VRIENDEN”.  

Vriendschappen zijn voor een kind belangrijk, maar kinderen maken sneller 

ruzie met hun vrienden dan volwassenen. Van ruzie maken leren kinderen veel 

(voor jezelf opkomen, emoties uiten), maar zij moeten ook leren hoe je ruzies kunt voorkomen of zelf 

weer goed oplost. 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

*vrienden willen ook weleens met andere vriendjes spelen of afspreken. 

*hoe kun je ruzie zélf oplossen in 3 stappen: rustig worden, goed luisteren en  

  samen oplossen. 

*voor de bovenbouw: het verschil tussen echte vrienden en internetvrienden. 

 

Tips voor thuis:  

*geef elk kind iedere dag een kwartiertje aandacht die hij/zij niet met  

  broertjes/zusjes hoeft te delen; dat vermindert de onderlinge concurrentie. 

*geef het goede voorbeeld. Schreeuw niet als u boos bent en sla zeker nooit.  

  Laat uw kind zien hoe je conflicten beheerst op kunt lossen. 

*gebruik de klok/kalender om de tijd eerlijk te verdelen: om de beurt een half uur 

  achter de computer/tablet of om de beurt ´s avonds kiezen wat we kijken op tv. 

*doorbreek de negatieve sfeer van een “ruziedag” door samen naar het bos te gaan. 

https://myalbum.com/album/l2YQAe52OtHy
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9evtgZbiAhWEa1AKHbhXCiwQjRx6BAgBEAU&url=http://bewuste-eenvoud.blogspot.com/2010/01/vriendschap.html&psig=AOvVaw1HsPEEQochf2r_ae0OZVgi&ust=1557751079397414


 

 
 
 
 
 
NIEUWE LEERLINGEN 
 
Kyano Raijmakers  1C 
Joris Krämer   1C 
Dex van Beek   1C 
 

Heel veel plezier op Basisschool Schepelweyen!! 

 

 

AFWEZIGEN 

Woensdag 
 
 
Donderdag 
                 

22 mei 
 
 
23 mei 

Juf Lenny 
Meester Ton 
 
Meester Ton 

6B 
8A 
 
8A 

Juf Carolien 
Meester Tim 
 
Middag juf Ulrike 
 
 

Maandag 27 mei Juf Brigitte 1/2B 
 

Juf Carolien 

Woensdag 29 mei Juf Ellen 
Juf Lenny 
 

1/2A 
6B 

Juf Brigitte 
Juf Carolien 

 

VERJAARDAGEN  

mei        Groep 
 

20 Quinn Bogers  4B/5B 

21 Sophia Pruymboom  6A 

22 Djamiro Philipsen  8A 

23 Amy Baten  4A 

24 Pleun de Backer 1/2A 

25 Donna Rijkers  3B 

27 Noa Borrenbergs  5A 

27 Khadia Cisse  6B 

27 Jayden van Gemert  4A 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 30 mei 2019 op de website 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqvMCzu9vgAhXJ1qQKHRE8B8YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bureaublad-achtergronden.nl/2014/03/hd-verjaardag-achtergronden.html&psig=AOvVaw29Y6cDfvlYgFCN4E8aNWPg&ust=1551341425059992

