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BESTE OUDER 

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020 

 

Afgelopen dinsdag hebben we de groepsverdeling voor het aankomende schooljaar gepresenteerd 

in onze MR. Zij zijn akkoord gegaan met de door het team voorgestelde indeling. 

Door een lichte daling van het aantal leerlingen kunnen we aankomend schooljaar 13 groepen 

formeren. We kunnen in ieder geval het volgende met u delen: 

De huidige groepen 3 t/m 7 gaan allemaal  in dezelfde samenstelling, zoals ze nu 

geformeerd zijn, door naar de nieuwe groep.  

Uit de groepen 1-2 schuiven er 29 leerlingen door naar groep 3. De zittende kleuters worden 

verdeeld over 3 kleutergroepen. Uiteraard starten er ook weer nieuwe leerlingen in onze groep 1. 

De indeling van de kleutergroepen volgt snel.  

De namen van leerkrachten bij de groepen zijn nog even onder voorbehoud i.v.m. een vacature die 

nog moet worden ingevuld. Wanneer deze definitief is wordt deze volledig met u gecommuniceerd. 

 

Cito E-toetsen gr. 3 t/m 7 

Deze en de aankomende week worden weer de Cito E-toetsen afgenomen in de groepen3 t/m 7. 

Net zoals bij de M-toetsen worden de vakgebieden : technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en 

spelling weer getoetst.  

Om de toetsen goed en geconcentreerd te maken is een goede nachtrust voor alle leerlingen hard 

nodig. Probeer hier, in de nogal drukke mei/juni maanden, nog even rekening mee te houden. 

Hulp sponsorloop 

Voor de sponsorloop zijn we nog op zoek naar ouders die kunnen helpen. Er zijn o.a. ouders nodig 

die kunnen stempelen tijdens het lopen. (Kinderen krijgen bij elke ronde die ze lopen een stempel). 

Ook moet er een kraampje “bemand” worden waar kinderen na afloop een bekertje ranja en wat 

fruit kunnen krijgen.  

Bekijk het schema’s eens via de volgende link en vul in waar eventueel hulp geboden kan worden. 

Alvast hartelijk dank! 

                                           Ouderhulp sponsorloop 

U bent op 7 juni van harte welkom om, onder het genot van een kop koffie of thee uw zoon 

of dochter aan te komen moedigen!! 

 

Thema avond 5 juni “Bent u al een mediawijze ouder” 

Op woensdagavond 5 juni organiseert de ouderverenging van bs st Martinus een avond voor alle 

ouders van de leerlingen van bs Schepelweyen, bs Agnetendal en bs Sint Martinus. 

U kunt op deze avond kiezen uit twee workshops die alles te maken hebben met “Jeugd en 

Internet”.  

Een thema wat steeds vaker speelt in het dagelijkse leven van onze leerlingen en ook van u als 

ouder.  

Hieronder staat de  uitnodiging met daarin meer informatie!! 

U bent allemaal van harte welkom!! 

 

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


De voor – en nadelen van digitale media  

  

Bent u al een mediawijze ouder?   
Informatieavond voor ouders en verzorgers van de scholen  

Sint Martinus, Agnetendal en Schepelweyen  

Woensdag 5 juni 2019  

Locatie:  Sint Martinusschool  

Inloop:  19.00 uur  
Aanvang:  19.15 uur  

Programma  

19.15 uur Welkom en inleiding  Maaike Nieuwenhuis  

19.20 uur Kort filmpje en interactieve inleiding over social media  

19.40 uur Pitch workshopmedewerkers  

19:45 uur Start workshop 1  

20.30 uur Pauze met koffie en thee  

20.45 uur Start workshop 2  

21.30 uur Sluiting  

 Workshop 1.  

Floris Brocaar, preventiewerker bij Novadic Kentron   

Novadic Kentron is een instantie voor verslavingszorg. Floris vertelt over games en gameverslaving.  

 Workshop 2.  

Olga van Lierop, Jeugd- en jongerenwerker Cordaad  

Wat is er voor de jeugd zo interessant aan social media? Wat spoken ze uit in die virtuele wereld? De 

leuke kant, maar ook de minder leuke kanten (groepsdruk en cyberpesten) worden besproken.  

Workshop 3.  

Nelleke van Eekert, Bibliotheek De Kempen  



Veilig informatie zoeken op internet. Hoe help ik mijn kind op zoek te gaan naar betrouwbare 

informatie op internet? Nelleke geeft praktische tips over mediawijsheid en de ontwikkeling van 

informatievaardigheden bij kinderen.  

Workshop 4.  

Marijke de Kroes, GGD Brabant-Zuidoost  

Je wil je kind goed begeleiden, maar weet misschien niet altijd hoe. Aan de hand van de 

MediaDiamant, een handige wegwijzer voor opvoeders, gaan we in deze workshop in op hoe je je 

kinderen mediawijs kunt laten opgroeien.  

 U bent van harte uitgenodigd!  

We vinden het fijn als we een aanmelding ontvangen zodat we weten hoeveel stoelen we klaar 

mogen zetten. Aanmelden voor 3 juni via   

ouderraadmartinus@gmail.com   

Namens het team van bs Schepelweyen, 

Hein Lepelaars 
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AGENDA 

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei Hemelvaart, alle leerlingen zijn vrij. 

Dinsdag 4 juni     Schoolreis groepen 5 

Woensdag 5 juni    Schoolreis groepen 4/ thema avond Social media 

Vrijdag 7 juni     Sponsorloop 

Maandag 10 juni    Tweede Pinksterdag,  

alle leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 11 juni    Schoolreis groepen 7 

Donderdag 20 juni    Studiedag 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Aan het einde van dit schooljaar zit voor twee ouders van onze medezeggenschapsraad (MR) de 

zittingsperiode van vier jaar erop. Zij stellen zich graag herkiesbaar. Maar heb jij ook altijd al mee 

willen praten over beslissingen die ook van invloed zijn op het onderwijs van je kind? Dan is dit je 

kans om je aan te melden als lid van de MR.  

WAT DOET DE MR? 

In de medezeggenschapsraad (MR) denk je mee met de schoolleiding over onderwerpen die met 

school en het onderwijs te maken hebben. De schoolleiding mag namelijk niet alles alleen 

beslissen. Voor bepaalde zaken is zij verplicht eerst het personeel te raadplegen en vaak ook de 

ouders. Dat gebeurt via de MR. De MR heeft dan advies- of instemmingsrecht. Ook zijn er 

onderwerpen waarover de schoolleiding de MR dient te informeren. Onderwerpen zoals 

besteding van de ouderbijdrage, formatie, schooltijden, begroting, etc. komen op de agenda van 

de MR. 

De MR van basisschool Schepelweyen is samengesteld uit 5 ouders en 4 leerkrachten. 

Deelname aan de medezeggenschapsraad is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend. We 

vergaderen 6-8 keer per jaar.  

INTERESSE? 

Heb je interesse in het beleid van de school, affiniteit met vergaderen en een open, kritische 

houding? Stel je dan beschikbaar als MR-lid en geef dit per mail door aan: 

MRSchepelweyen@gmail.com voor 12 juni 2019.  

Als meer personen zich verkiesbaar stellen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, volgen er 

verkiezingen. Hierbij krijgen alle ouders van de school de mogelijkheid om hun stem uit te 

brengen op de kandidaat met hun voorkeur. Mocht dit zo zijn, dan krijg je daar zo snel mogelijk in 

de week van 17 juni bericht van. De nieuwe MR-leden worden uitgenodigd voor de MR-

vergadering op 24 juni. 

 

 



 

  

GOED GEDAAN!! 

Van 03 t/m 14 juni  werken we met GOED GEDAAN! aan het thema  

“Ken jezelf”. 

Om goed met jezelf en anderen om te gaan, is het van belang dat kinderen leren nadenken over 

zichzelf.  

Er wordt stilgestaan bij de vragen:  

 wat zie ik op tv? 

 wat vind ik leuk, wat eng?  

 wie vertel ik dat?  

 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

 

 enge dingen bestaan niet alleen in de film, soms ook in de echte wereld. 

 voor de bovenbouw: wat zijn mijn sterke/zwakke punten? 

 hoe ga ik om met leeftijdgenoten, die een andere smaak en mening hebben dan ik? 

 

 

 

Tips voor thuis:     

 leer uw kind met mate tv kijken en alleen naar programma´s, die de moeite waard zijn. 

 veel jonge kinderen begrijpen het verschil tussen “echt” en “fantasie” niet. 

 geef uw kind een compliment wanneer hij/zij op een goede manier met eigen emoties  

   omgaat of zich sociaal gedraagt. 

 help uw kind wanneer hij/zij nieuw gedrag wil aanleren.  

   schrijf het goede voornemen officieel op en spreek iets leuks af als het een week lang 

   lukt. (een keer extra langer opblijven/toetje kiezen/ samen een spelletje doen/ samen  

   film kijken). 

 

                                     

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskOOuwJfUAhWF6RQKHX4sC9oQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/vrije-vector/familie-tv-kijken-cartoon_757123.htm&psig=AFQjCNFbHemmzYBZmGWcr_NkXjRrN6y93A&ust=1496229731140611


 

 

 



  
TOETSENBORDVAARDIGHEID 

LEERLINGEN VAN HUIDIGE GROEP 5, 6 EN 7. De cursus toetsenbordvaardigheid start weer, 

na de zomervakantie, in het computerlokaal van BASISSCHOOL SCHEPELWEYEN TE 

DOMMELEN (de lessen zijn, onder voorbehoud, gepland op donderdag, aansluitend aan de 

schooltijden en om de week) MET TIEN VINGERS en BLIND TYPEN  

Deze vaardigheid geeft je voorsprong in snelheid en inzicht bij het computergebruik. (PC, 

CHROMEBOOK, LAPTOP,TABLET) Persoonlijke begeleiding en hulp in de lessen. In een 

groepje werken is leuk en stimulerend. Je hoeft thuis niet alleen achter je computerscherm alles 

uit te zoeken.  WORD en POWER POINT Je gaat teksten, brieven, tekeningen, een 

werkstuk/presentatie, kaarten, enz. ontwerpen, gebruiken, opslaan en bewerken.  

PERSOONLIJKE BEGELEIDING (speciale aandacht en training bij dyslexie)  

SPELENDERWIJS LEREN OMGAAN MET DE COMPUTER HET TOETSENBORD  

BLINDELINGS LEREN BEDIENEN (ook als je op een tablet werkt) BELANGRIJKE  

VAARDIGHEDEN/MOGELIJKHEDEN IN WORD EN POWER POINT  

Bij veel opdrachten tijdens de laatste jaren van de basisschool en in het vervolgonderwijs zal 

deze kennis zeker zijn vruchten afwerpen. Een kind dat blind kan typen en dus niet voor elke 

letter op het toetsenbord hoeft te turen, houdt ook meer ruimte voor andere dingen in zijn hoofd. 

Ook de opgedane kennis van WORD en POWER POINT is onmisbaar in de verdere school- en 

studiejaren. De complete cursuskosten bedragen € 185,--. Er worden 12 lessen van 1,5 uur, om 

de twee weken, gepland. De lestijden zijn aansluitend aan de schooltijden. Bij een groot aantal 

aanmeldingen worden de groepen gesplitst.  

De opleiding zal worden afgesloten met een diploma. Meer info is te vinden op 

www.oimanhattan.nl Verdere informatie en opgave voor deze cursus:  

Onderstaande strook op school inleveren bij José aan de receptie of , zonder postzegel, naar ons 

antwoordnummer sturen.  

 Of bel 0475 – 53 47 68 (werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur).  

 Of download het inschrijfformulier op www.oimanhattan.nl  en stuur dit uitgeprint en ingevuld 

naar ons antwoordnummer.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik wil nadere informatie over de cursus toetsenbordvaardigheid op de computer:  

 

Familienaam……………………...........…. 

 

Roepnaam  zoon/dochter…………………................…………..  

 

Adres……………………………………………………………...........................………………  

 

Postcode en woonplaats…………………………………………………………………................. 

 

Telefoon……………………...…...........… E-mail ......…………….....…………………….. 

 

Groep (schooljaar 2019/2020)………....  School……………………………………......................... 

 

http://www.oimanhattan.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTROMERS 

Naomi van Rens  1C   

Veel plezier op 

basisschool Schepelweyen 

AFWEZIGEN 

Dinsdag 11 juni  Juf Annemarie  3A  Juf Germa 

Woensdag 12 juni  Juf Ellen   1/2A  Juf Helma 

VERJAARDAGEN 

JUNI   Groep 

1 Roxane Lohman  6A 

4 Iris de Brouwer  1/2A 

4 Flore van Gerven  4A 

4 Olaf van Gompel  7B 

5 Stan Leezer  8A 

8 Eliza Bergerie  6A 

8 Fenne Borrenbergs  6B 

9 Ilse Hoeks  7A 

10 Mila Hoeks  4B/5B 

11 Rik Waterreus  4A 

12 Brent Rijkers  1/2A 

  

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende schepelweyzer staat vanaf 13 juni 2019 op de website 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


