
 
BESTE OUDER 
Nog ruim 3 weken en dan sluiten we het schooljaar weer af. Voor mij, maar ook voor meester Ton en juffrouw Petry 

de laatste 3 weken op deze fijne school.  

Op woensdagmiddag 3 juli organiseren we “een afscheid” op het schoolplein. U bent hierbij allemaal van harte 

welkom. Onder het genot van een drankje kunnen we elkaar de hand schudden.  

Meer hierover verderop in deze Schepelweyzer. 

 

Groepsverdeling 2019-2020 

Zoals al eerder vermeld kunnen we het aankomende jaar 13 groepen formeren. Dat is 1 groep minder dan het 

afgelopen jaar. De groepsindeling is besproken en goedgekeurd door de MR en staat hieronder in de tabel. De 

huidige “a groepen” schuiven door naar de “a-groep” in het nieuwe schooljaar. Dit geldt uiteraard ook voor de “b 

groepen”.  

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Extra Ondersteuning  

0-1-2c Helma Margo Margo Margo Margo  

+ Claire vrijdag  

+  Jos 

 

 

+Ingrid 

0-1-2b Brigitte Brigitte Helma/ 

Brigitte 

Helma Helma 

1-2a Ellen Ellen Ellen/ 

Helma/Brigitte 

Ellen Ellen 

3a Annemarie Annemarie Claire Annemarie Annemarie 

4a Joyce Joyce Joyce Joyce Joyce  

+Jos 

+ Monique   

ma-di-woe-vrij  

4b Marianne Marianne Marianne Claire Marianne 

5a Jantien Jantien Jantien Jantien Jantien 

6a Miranda Miranda Miranda Miranda Miranda 

5/6b Lenny Lenny Lonneke Lenny Lenny LIO (Boy Tissen) 

7a Hanneke Jens Jens Jens Jens Juf Lonneke en juf 

Hanneke donderdag ter 

ondersteuning voor beide 

groepen. 

7b Ulrike Ulrike Ulrike Ulrike Ulrike 

8a Annecorien Marjolein Marjolein Annecorien Marjolein Juf Marjolein op  

maandag ter 

ondersteuning van beide 

groepen. 

8b Nadine Nadine Nadine Nadine Nadine 
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Nieuwe gezichten 
In het overzicht hierboven staan twee relatief nieuwe gezichten. Juffrouw Ulrike Peels en juffrouw Joyce van Hooff. 
Juffrouw Ulrike heeft een groot gedeelte van het afgelopen schooljaar in onze groep 8b gestaan. Juffrouw Joyce 
heeft haar eindstage afgerond in groep 6b. Ze zijn beide dus bekend met de school en de leerlingen.  

 
Ondersteuning 
In de meest rechtse kolom staat de ondersteuning die aan de verschillende groepen is gekoppeld.  Juffrouw Claire is 
op vrijdag aanwezig ter ondersteuning van de groepen 1 t/m 3. Juffrouw Hanneke en juffrouw Lonneke op 
donderdag ter ondersteuning van beide groepen 7. Juffrouw Marjolein is op maandag ambulant ter ondersteuning 
van beide groepen 8.  
Meester Jos op maandag, dinsdag, woensdag om de week en donderdag werkzaam als ondersteuner bij 
verschillende groepen.  

 
Onderwijsassistenten 
Naast de groepsleerkrachten hebben we twee onderwijsassistenten. Zij houden zich bezig met o.a. het 
ondersteunen van de groepsleerkracht, het begeleiden van groepjes leerlingen en het begeleiden van leerlingen die 
meer zorg of uitdaging  nodig hebben.  
De werkdagen zijn als volgt verdeeld: 

 Monique van den Endert: Maandag, dinsdag, woensdag  
 Anet Burgers (op dit moment afwezig i.v.m. ziekte. Haar uren worden op vrijdag vervangen door Monique) 

 
Overige inzet 
Het aankomende schooljaar hebben we een LIO stagiaire: Meester Boy Tissen. Hij gaat afstuderen in onze groep 5/6 
bij juffrouw Lenny. 
Ook krijgen we (als opleidingsschool) het aankomende schooljaar weer de nodige stagiaires vanuit de PABO, ALO, 
Summa en Were Di. Deze worden later aan een groep gekoppeld. Ook blijft Juffrouw Ingrid het aankomende 
schooljaar aan onze school gekoppeld. Ze zal de groepen in de onderbouw ondersteunen. 
 
We verwachten dat we hiermee een passend formatieplan hebben gemaakt voor het aankomende schooljaar.  

Namens het team, 

Hein Lepelaars 

Directeur 

 

Sponsorloop vrijdag 7 juni 

Afgelopen vrijdag hebben we een sponsorloop gehouden om geld in te zamelen voor de herinrichting van het 

schoolplein. We kunnen terugkijken op een geslaagde, sportieve ochtend. Op dit moment worden de 

sponsorbedragen op school ingeleverd bij de leerkrachten. Als we alle bedragen binnen hebben kunnen we u ook 

het eindbedrag doorgeven. 

Foto’s van deze ochtend staan op de volgende link: FOTO’S SPONSORLOOP   

 

 
 

 

 

https://myalbum.com/album/bJwwAg3jmibH


                         Afscheid op het plein….. 
Op woensdag 3 juli a.s. worden de kinderen van groep 8 uitgezwaaid.  Naast de kinderen van groep 8 nemen er ook 

een aantal collega’s afscheid van onze school. (Meester Ton, Juffrouw Petry, meester Hein)  

Hier willen we gezamenlijk met jullie allemaal bij stilstaan.  

Iedereen is dan ook van harte welkom om op 3 juli a.s. eerst de leerlingen van groep 8 uit te komen zwaaien en 

vervolgens een drankje te pakken op het afscheid van een aantal collega’s. (12.15-13.15 uur)  

We zorgen voor drankjes, wat kleine hapjes en gezellige muziek.  

U bent allemaal van harte welkom!!  

Meester Ton - Juffrouw Petry - Meester Hein 

 

OUDER BEDANKMIDDAG  

Het afgelopen schooljaar hebben we weer gebruik mogen maken van heel veel helpende “(groot) ouderhanden”. De 

één structureel terwijl de ander incidenteel helpt. Allemaal super bedankt hiervoor!!  

Om u hiervoor te bedanken willen we u uitnodigen bij de afscheidsmusical van onze groep 8. Waar normaal 

gesproken alleen de kinderen welkom zijn, willen we op donderdagmiddag 4 juli het balkon openstellen voor alle 

ouders die, op wat voor manier dan ook, geholpen hebben in het afgelopen schooljaar. 

Om een indicatie te hebben hoeveel ouders we kunnen verwachten, willen we u vragen om via het volgende 

formulier aan te geven of u hier gebruik van wil maken. 
                          Klik hier 
                                  IK BEN ER BIJ, OP DONDERDAGMIDDAG 4 JULI !!  

 

AGENDA 
 

maandag t/m woensdag 17 t/m 19 juni  Oudergesprekken groepen 1/2 

donderdag   20 juni   Studiedag 

vrijdag    21 juni   Schoolreis groepen 1 t/m 3 

woensdag   26 juni   Rapporten       

woensdag t/m vrijdag  26 t/m 28 juni  Schoolkamp groepen 8 

dinsdag    2 juli   Doorschuifmiddag 

donderdag   4 juli   Musical groepen 8 

 

OUDERRAAD 
 

Beste ouders, 

Helaas neemt aan het eind van dit schooljaar een aantal leden van de Ouderraad afscheid. Hierdoor zijn we op zoek 

naar nieuwe leden. 

 

Wat doet de Ouderraad ? 

De Ouderraad van Basisschool Schepelweyen heeft als doel de samenwerking tussen schoolteam en ouders te 

bevorderen. De belangrijkste taak van de Ouderraad is het assisteren van de leerkrachten bij de verschillende 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGO8m6_1qPqr9O5Gnp0biQMbNqjuCxAWX59v0CrgYyIrRgMQ/viewform


activiteiten en het coördineren van de ouderhulp bij deze activiteiten. 

Denk bij deze activiteiten bijvoorbeeld aan de festiviteiten (Sint, Kerst, Carnaval en Pasen), klassenouders werven en 

van informatie voorzien, sportdagen, IVN, onderbouwdag etc. 

Er wordt meestal vijf keer per jaar met z’n allen vergaderd. Daarnaast nog een of meerdere keren een activiteit die je 

organiseert in een klein groepje samen met een leerkracht. De ouderhulp wordt verdeeld, je doet dus niet aan alle 

activiteiten mee. 

 

Het is vooral erg gezellig om deel te nemen aan de Ouderraad. 

Als het je leuk lijkt om bij de Ouderraad te komen, vragen we je een mail te sturen naar: 

Orschepelweyen@skozok.nl 

 

OUDERBRIEF Goed Gedaan!!   Les 16   

 Van 17 juni t/m 28 juni werken we met GOED GEDAAN! aan ons allerlaatste thema van dit schooljaar:  
“Wensen en dromen”. 

Het is belangrijk, dat uw kind leert zijn fantasie goed te gebruiken. Fantasie is nodig om je echt in te kunnen leven in 
anderen, om oplossingen voor nieuwe problemen te verzinnen en geruststellende beelden en gedachten op te 
roepen als je gespannen en/of bang bent. 

In de klas komt het volgende aan de orde:  

 iedereen maakt leuke en minder leuke dingen mee. 

 droomwensen zijn leuk, maar komen niet zo vaak uit. 

 een slim plan helpt; je kunt het zelf oplossen, hulp vragen of iets leuks doen om je weer fijn te voelen. 
 
Tips voor thuis:  

 stimuleer uw kind, wanneer er iets misgaat, om op zoek te gaan naar een oplossing.  
 help uw kind voor het slapengaan te ontspannen in bed. 

 
voor de oudere kinderen:  

 help uw kind zijn droomwens om te zetten in een haalbaar doel en plannen te bedenken 
om dat doel te bereiken. 

 relativeer succesverhalen over beroemde sterren voor uw kind. Filmsterren zijn ook 
weleens verkouden. Zangers maken ook vervelende dingen mee. Topsporters scoren niet 
vanzelf, daar is jarenlang trainen voor nodig. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) 

Geachte ouders, 

SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten over school-overstijgende 

zaken worden genomen. In de GMR hebben 5 personeelsleden en 5 ouders zitting. Per september 2019 ontstaat een 

vacature voor een lid van de oudergeleding. Alle geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden (je hoeft 

geen lid van een MR te zijn). 

Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het Koersplan 2019-2022? 

Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?  

Wil je meebeslissen over de organisatie van SKOzoK? 

Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 

mailto:Orschepelweyen@skozok.nl
http://www.aanzetamsterdam.nl/werknemers/trainingen-workshops1/leef-je-droom/


Meer informatie 

Wil je eerst een GMR vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? Op dinsdag 24 september a.s. ben je 

vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan het Pastoor Jansenplein 21 te 

Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR leden. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met één van de huidige GMR-leden. Ook kan op verzoek een 

persoonlijk gesprek worden ingepland. Het opvragen van de contactgegevens van de huidige GMR-leden en het 

maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek kan via het secretariaat van de GMR (Marja Mesman, 040-

2531201, mmesman@skozok.nl).  Ook het aanmelden als lid van de oudergeleding GMR kan via de bovenstaande 

contactgegevens. 

Informatie over de GMR is te vinden op:  

www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap.  

Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement, een stemming georganiseerd. 

Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR in september weer op sterkte hebben! 

Met vriendelijke groet, 

Pearl van Gils, voorzitter GMR 

Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 

 

COMMUNIE IN DOMMELEN 

De communiewerkgroep bestaat op dit moment uit 3 leden, dit is te weinig om continuïteit  te waarborgen. Zeker 

omdat het voor een aantal leden van de werkgroep volgend jaar het laatste jaar zal zijn, omdat hun eigen kinderen 

de Communie gedaan hebben. Na volgend jaar zal de werkgroep nog maar bestaan uit 1 of 2 personen en dat is te 

weinig om door te gaan met het organiseren van allerlei voorbereidende momenten. We zijn dus dringend op zoek 

naar versterking! 

We denken hierbij vooral aan ouders die nog jongere kinderen hebben die nog niet hun communie gedaan hebben, 

zodat ze ook kunnen meehelpen in een jaar dat hun eigen kind zijn/ haar communie niet doet. Maar ook anderen 

zijn welkom! We streven ernaar van elke school in Dommelen een vertegenwoordiging te krijgen. Momenteel is er 

geen vertegenwoordiging meer vanuit Schepelweyen, Martinusschool en de Belhamel. 

Ook zijn we op zoek naar creatieve en handige mensen, die mee willen helpen met het vernieuwen van de 

versieringen. 

Wat verwachten we van u?  

Het gaat om het voorbereiden van  en deelnemen aan de 5 tot 6 kinderdoemiddagen die op woensdagen gehouden 

worden en deelname aan de gezinsvieringen. Het draaiboek ligt 

grotendeels klaar, dus we zoeken vooral naar uitvoerende 

personen. Uiteraard wordt voor verdere ondersteuning ook hulp 

gevraagd van de ouders van de communicanten. 

Het zijn gezellige (ca 3 per seizoen) vergaderingen en 

kindermiddagen en het is een leuke manier om met de kinderen 

bezig te zijn.  

Wilt u ons meehelpen? 

Vindt u het belangrijk dat de Communie in Dommelen gevierd kan blijven worden en wilt u daar uw steentje aan 

http://www.skozok.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+communie&view=detailv2&&id=CC738ABEFB2046C38DF349F474CAA61A4386F6F8&selectedIndex=831&ccid=ZUfKz6G8&simid=608026640927229220&thid=OIP.M6547cacfa1bce6452eb68239affcf482o0


bijdragen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Ellen Smets 06-48158098. Mocht Ellen niet in de gelegenheid 

zijn om op te nemen, spreek dan de voicemail in dan belt zij u terug. 

Alvast hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet, 

Ellen, Cecile en Inge 

Communiewerkgroep Dommelen 

       

TECHNIKA 10 ZOEKT STOERE CHICKS! 
 
Meiden van groep 6 en 7 opgelet!  
Technika 10 is voor het nieuwe seizoen op zoek naar een aantal stoere chicks die graag creatief bezig zijn! Zelf een 
sieradendoos in elkaar timmeren, leren hoe je badzout en shampoo kan maken of een werkstukje maken met 
zonnecellen of eigen app of animatie. Het zijn allemaal voorbeelden van dingen die je kunt leren bij Technika 10. Zit 
je in groep 6 of 7 en ben jij een stoere en creatieve chick?  
 
Geef je dan snel op via de website: www.technika10valkenswaard.nl.  
Er zijn nog plaatsen vrij, maar wacht niet te lang want VOL = VOL.  

 
 

AFWEZIGEN 

Woensdag 
                 

19 juni 
 

Juf Annemarie 
Juf Lenny 
 

3A 
6B 
 

Juf Petry 
Juf Carolien 
 

Woensdag 26 juni Juf Ellen 1/2A Juf Brigitte 

 

VERJAARDAGEN  

juni        Groep 
 

13 Luke Duizendstra  6B 

15 Mette de Bruin  7A 

15 Youri van Mierlo  7B 

15 Deveney Pérez Verdonk  8A 

16 Lara Suijver  6B 

17 Tom van den Berg  8A 

17 Jade Timmer  1/2B 

17 Loïs de Vries  1/2A 

18 Mads Peek  1/2B 

19 Zico Stevens  7A 

19 Bas Visser  8B 

20 Jordi Mittertreiner  1/2B 

21 Sterre Verhofstad  1/2A 

22 Yara Bakermans  6A 

24 Luuk van Meurs  1C 

24 Zara Snijders  7A 

26 Joey van den Borne  3B 

26 Stijn Fenne  1/2A 

http://www.technika10valkensward.nl/
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


 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 27 juni 2019 op de website 


