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Nr.20 

BESTE OUDER 

De laatste loodjes van het schooljaar. We sluiten het jaar af in tropische sferen. Heel vroeg de 

deuren al open zetten, ventilatoren, veel drinken en vooral erg rustig aan doen. 

Dan houden we het allemaal goed vol. 

Groep 8 is op dit moment op schoolkamp in Bergeijk. Zij sluiten hun basisschooltijd aankomende 

donderdag af met de eindmusical.  

Naast groep 8 nemen er 3 leerkrachten en ikzelf afscheid van een hele fijne school. Juffrouw 

Petry, meester Ton en juffrouw Jeanne.  

Helaas is voor juffrouw Jeanne het afscheid niet helemaal geworden wat ze zelf gehoopt had. Door 

haar rugklachten heeft ze de laatste periode niet meer kunnen werken. 

Aankomende woensdag (3 juli) zwaaien we groep 8 uit en daarna nemen we tussen 12.15-13.15 

uur afscheid van Ton, Petry en van mij. 

 

Bedankje 

Graag wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Ik 

kijk met een fijn en trots gevoel terug op deze periode. Vanaf het eerste moment heb ik me hier 

meteen ontzettend welkom gevoeld.  Dat maakte het werken hier ook erg fijn.  

Ik heb de school ervaren als een hele  goede school met leerkrachten met “hart voor het kind en 

het onderwijs”.  

Ik laat de school dan ook met een gerust gevoel achter en heb alle vertrouwen in mijn opvolger,  

Wilma Louwers. 

Ik kom zeker nog eens terug om te kijken hoe het met de kinderen, de leerkrachten en met de 

herinrichting van de speelplaats gaat. 

                                                          Allemaal hartelijk dank en tot ziens!! 

Tevredenheidsonderzoeken  

In februari van dit schooljaar zijn er tevredenheidsonderzoeken gehouden bij de ouders en de 

leerlingen. De samenvattingen hiervan zijn te bekijken via de volgende link: 

Samenvatting tevredenheidsmeting 2019 

Uitbreiding locatie Peuterdorp 

Met ingang van het nieuwe schooljaar komt de peutergroep, die nu in bs sint Martinus zit, in het 

leegstaande lokaal naast de twee andere peutergroepen. Hiermee zitten alle peuterspeelzalen van 

Dommelen bij elkaar in ons gebouw. Voor de overblijf heeft het wel consequenties, want zij kunnen 

dat lokaal niet meer gebruiken. De kleuters gaan m.i.v. vandaag overblijven in het lokaal naast 

groep 4. 

 

Foto’s kunstmenu 

Begin juni hebben de groepen 6,7 en 8 een buitenactiviteit gehad m.b.t. het kunstmenu. Foto’s 

hiervan zijn te bekijken via de volgende link: Foto's kunstmenu 

https://login.schoolplan.nu/p/0T7Q9NG
https://myalbum.com/album/5zi3yUBi48nd


   
Nieuws vanuit de MR 

Bij de laatste vergadering hebben we de schoolgids en het schoolplan goedgekeurd. Hiermee 

zijn beide documenten definitief. Het schoolplan is een plan wat eens in de vier jaar wordt 

gemaakt en waar o.a. de plannen, de ambities, de populatie, de scores, de aanpak, de 

beleidsstukken enz. worden beschreven. Dit plan  is digitaal inzichtelijk via de volgende link: 

Schoolplan 2019-2022 

De schoolgids voor het aankomende schooljaar verschijnt binnenkort op onze website. 

 

Naast het goedkeuren van de documenten kunnen we u ook meedelen dat we het volgende 

schooljaar een nieuw gezicht in ons MR hebben. Karen van Gerwen neemt de plaats in van 

onze huidige voorzitter, Laila Visser. Zij stopt ermee i.v.m. drukke werkzaamheden. 

 

Sponsorloop 

Bij de sponsorloop van vrijdag 7 juni hebben we een totaalbedrag opgehaald van 7950 euro!! 

Er zijn gisteren en vandaag ook nog wat envelopjes ingeleverd dus het bedrag kan alleen nog 

maar stijgen.  

Een super mooie opbrengst van deze activiteit. Allemaal hartelijk dank voor de gulle donaties. 

Het geld is gestort op de rekening van Stichting Ouderbijdrage Schepelweyen en zal in zijn 

geheel ten goede komen aan de herinrichting van het speelplein of aan speelmaterialen voor 

het buitenspel.   

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 

Bedankt voor de hulp!! 

Het afgelopen schooljaar hebben we weer gebruik mogen maken van heel veel helpende 

“(groot) ouderhanden”. De één structureel terwijl de ander incidenteel helpt.  

                                          

https://login.schoolplan.nu/p/HE0A1KQ


 

  

EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Wilma Louwers. Na de zomervakantie zal ik 

starten als directeur van basisschool Schepelweyen. Misschien 

dat sommigen van u mij kennen. Ik ben in het verleden 

directeur geweest van basisschool Agnetendal en basisschool 

De Pionier. 

Ik ben 58 jaar, getrouwd  en woon in Leende. Tevens trotse 

moeder van een zoon (26), een dochter (28) en trotse oma van 

een kleinzoon (3) en een kleindochter(4 maanden). 

Wat de huidige directeur, Hein Lepelaars samen met zijn team 

heeft neergezet, zal ik samen met u, de leerlingen en het team 

doorzetten. 

Na de vakantie nodig ik u uit voor een persoonlijke 

kennismaking. Voor nu heeft u een gezicht bij een naam. 

Ik wens u allen een hele fijne vakantie en we zien elkaar in 

augustus. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Wilma Louwers 

 
 
 

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 om aan te melden 
                                 

                                       IK BEN ER BIJ, OP DONDERDAGMIDDAG 4 JULI !!  

 

 

 

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


Rectificicatie; mailadres voor de reactie’s was in het vorige bericht niet correct 

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 

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 per 

activiteit die je organiseert in een klein groepje samen met een leerkracht. De ouderhulp wordt 

namelijk 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@hotmail.com 

  

AGENDA 

Maandag 1 juli  Schoolreisje groepen 6 

Dinsdag 2 juli   Doorschuifmiddag 

Woensdag 3 juli  Afscheid Ton, Petry en Hein 

    Van 12.15 – 13.15 

Donderdag 4 juli  Musical 

Vrijdag 5 juli   VAKANTIE!!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERJAARDAGEN 

JUNI 

27 Ishika Algoe  6B 

27 Lieke Fenne  6A 

29 Janne Tholen 1/2B 

   

JULI   Groep 

1 Lisa van den Molengraaf  4A 

1 Thijn Peek  6A 

3 Jayden Bogaars  6B 

6 Dylan Broerse  3B 

6 Milan Broerse  3A 

7 Luna Tijssen  4B/5B 

9 Jessey Pérez Verdonk  4A 

11 Loïs Crooymans  8A 

11 Jesse de Laat  6A 

12 Eva Jansen  3A 

15 Luke van Beek  6A 

15 Nikky Peeters 4B/5B 

15 Ruben Streumer  6A 

16 Jop Mensch  5A 

17 Ryan van der Klooster  4A 

18 Lucas Donders  8B 

18 Nola Wils  1/2A 

18 Emily Zhou  1C 

20 Cas van Baren  3A 

20 Pleun Hoppenbrouwers  7A 

20 Angel Verspaget  7A 

21 Luuk Teeuwen  8B 

21 Rens Teeuwen  8A 

23 Chris Bos  7A 

23 Maud Buelens  1C 

23 Meike van Gogh  8A 

23 Dylano Smolders 7B 

24 Dylan Jansen 8A 

24 Sjoerd Philipsen  7A 

25 Finn Mentink  1C 

25 Max van Zantvoort  1C 

26 Luna Buelens  3B 

26 Adama Keita  1/2A 

26 Indy Valkenburg  4A 

28 Ties van Gerven  6A 

28 Nick Visser  6B 

31 Guusje Sweegers  7A 

 

 



 

AUGUSTUS   Groep 

1 Nick Baetsen  4A 

1 Lotte Iding  3A 

1 Jesse van Mierlo  8A 

4 Rem Faassen  6A 

6 Savanna van Gils  6B 

11 Eva Keeman  4B/5B 

11 Wes Rooyakkers  3B 

13 Roan Baten  1C 

13 Nick Broerse  5A 

14 Isa Vaassen  7B 

17 Ryan van Dooren  3B 

17 Siem van Gerven  4B/5B 

                             Voor iedereen een hele fijne verjaardag!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allemaal een hele fijne vakantie en tot in het 

nieuwe schooljaar!! 

 


