
 

 

  

 

 

 
 

  

29-08-2019 

Nr. 1  

Beste ouder/verzorger 

Start schooljaar 2019 - 2020 
Alweer de tweede schoolweek gestart als directeur van basisschool Schepelweyen. 
Door iedereen ben ik heel hartelijk ontvangen, een warm welkom. Ook u wil ik daarvoor bedanken. We 
gaan er samen een mooi jaar van maken. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
 
Voor de zomervakantie heeft u deelgenomen aan een tevredenheidsonderzoek. 
 
Als ouders bent u tevreden over: 

 Leerkrachten 

 Schoolleiding 

 Onderwijs 

 Algemene ontwikkeling 

 Sfeer 

 Begeleiding 

 Voorzieningen  
 
Als ouders heeft u de volgende aandachtspunten aangegeven: 

 Communicatie 

 Omgeving school 

 Sociaal- emotioneel 

 Toetsen 
 
Als school zijn wij natuurlijk trots op de punten waar u tevreden over bent, dat gaan we ook zo houden. 
De aandachtspunten vragen om actie. We willen graag dat u meedenkt. Daarom liggen er op een tafel bij 
het lokaal waar u een kennismakingsgesprek heeft met de leerkracht, (10 en 12 september gr. 3 t/m 8 en in 
de week van 30 september voor de groepen 1 en 2),  blaadjes met deze aandachtspunten. 
Schrijf uw ideeën op en geef ze af aan de juf/meester. 
Vervolgens ga ik ze verzamelen en gaan we met het team kijken welke acties we uit kunnen voeren. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Speelplaats 
Voor de kleuters zijn nieuwe fietsen besteld. Verder ga ik het plan van de speelplaats verder doorzetten 
met de ouders die dit met Hein zijn opgestart. Het gaat mooi worden. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Woensdag 4 september  Studiedag 

Dinsdag 10 september   Kennismakingsgesprekken 

Donderdag 12 september  Kennismakingsgesprekken 

     Groepen  3 tot en met 8 

 

 

MR 

Voorstellen nieuw MR lid 

Aan de ouders die me nog niet kennen wil ik me graag even kort voorstellen. Mijn naam is Karen van 

Gerven, ik ben getrouwd met Geoffrey en we hebben 2 dochters die met veel plezier op de Schepelweijen 

naar school gaan. Mynke (groep 7) en Flore (groep 4). 

De afgelopen jaren ben ik actief betrokken geweest op school als klassenouder. Super leuk; maar omdat ik 

door mijn huidige baan (directeur Horizon kinderopvang Valkenswaard) overdag wat minder beschikbaar 

ben maar wel heel affiniteit heb met kinderen en onderwijs wil ik graag mijn steentje bijdrage in de vorm 

van MR-lidmaatschap.  

Benieuwd naar wat de MR precies doet?  

https://www.schepelweyen.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad/ 

Groeten, 

Karen 

 

TECHNIKA 10 

Meiden opgelet! Ben jij nieuwsgierig? Zit je op de basisschool in groep 7 of 8? Ben jij creatief? En lijkt het jou 

ook leuk om te werken met een figuurzaag,  schroevendraaier en bijvoorbeeld een soldeerbout?  

Dan is Technika 10 iets voor jou! 

Zelf een duizenddingendoos met geheime bodem maken, leren hoe je badzout en shampoo maakt, of een 

zenuwspiraal op batterijen. Het zijn allemaal voorbeelden van dingen die je kunt leren bij Technika 10. Van 

chemie tot en met zonnecellen, timmeren, zagen, solderen, boren en nog veel meer… Al deze skills kun je 

ontwikkelen in een gevarieerd programma onder begeleiding van enthousiaste begeleidsters bij Technika 10 

Valkenswaard! 
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GOED GEDAAN!! 

We werken t/m 30 augustus met “Goed Gedaan” aan het thema WENNEN. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar moeten kinderen weer wennen aan het schoolritme. Daarnaast 

krijgen ze vaak een andere leerkracht(en) en andere klasgenootjes. 

In de klas is het volgende aan de orde geweest: 

 aan iets nieuws of een verandering moet je altijd even wennen. 

 hoe stel je je voor aan mensen, die je nog niet kent: aankijken, handje geven en  
   naam noemen. (onderbouw) 

 elke verandering heeft nadelen, maar ook voordelen (bovenbouw).  

 

 

 

 

  

 Tips voor thuis: 

 

 maak een kinderagenda. Op een weekplanner of magneetbord geeft u met  
   symbooltjes of woorden aan wat er elke dag op het programma staat. 

 bekijk en bespreek elke ochtend wat er voor die dag op het programma staat. 

 vertel uw kind over een moment, waar uzelf ooit aan hebt moeten wennen. 

 geef het goede voorbeeld door zelf van situaties niet alleen de vervelende,    
   maar ook de leuke kanten te benoemen. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0t6qSw_rVAhUHYlAKHVAuAscQjRwIBw&url=http://www.ziezazo.com/&psig=AFQjCNEf0oXa7K4CF4kt1He2Hqz_3fZNqQ&ust=1504030038427032
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpr-3Aw_rVAhULalAKHShzDgUQjRwIBw&url=https://photogeniki.nl/shop/week-planner/&psig=AFQjCNEDLmQ3obKgqofy47tmzizYCa453g&ust=1504030233832378


 

  

 GOED GEDAAN!! 

Les 2: Samen één groep 
 
“Samen één groep” is het thema waar we van 2 t/m 13 september aandacht aan gaan besteden. 
De kinderen in de klas zijn allemaal verschillend. Het is goed dat mensen verschillend zijn. Als ze elkaar in 
hun waarde laten, kunnen ze elkaar helpen en aanvullen. 
 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
 

 alle kinderen in de klas zijn verschillend (in hoe ze eruitzien, wat ze willen,  
   wat ze kunnen, wat ze doen). 

 al die verschillende kinderen zijn samen één groep en moeten elkaar in hun 
   waarde laten. 

 hoe kun je er voor zorgen dat je elkaar goed begrijpt?  
   Bijv.: door duidelijk en om de beurt te praten en goed naar elkaar te luisteren. 
 
 
 
Tips voor thuis: 

 vraag uw kind u aan te kijken als u iets belangrijks zegt (zo wordt hij/zij 
   minder afgeleid en ziet hij/zij uw gezichtsuitdrukking). 

 vraag uw kind, na het maken van een afspraak, na te vertellen wat er precies  
   afgesproken is. 

 maak er een gewoonte van om tijdens het eten iedereen om de beurt te laten 
   vertellen wat hij/zij die dag heeft meegemaakt. 

 praat eens met uw kind over de taakverdeling in huis: samen lukt het wel! 

 vertel uw mening aan uw kind, maar zeg erbij dat anderen daar weer anders  
  over kunnen denken. 

 luister ook serieus naar de mening of smaak van uw kind. 
 

 
 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK5uqhmKHkAhWIYlAKHXcRDWEQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.es/steffiemoyaers3/thema-iedereen-is-anders/&psig=AOvVaw37MrNyGEbg_k51LtQBbxlD&ust=1566931288315279


 

 

 

  

TOETSENBORDVAARDIGHEID 

 
 LEERLINGEN VAN HUIDIGE GROEP 6, 7 EN 8  
 
De cursus toetsenbordvaardigheid start weer, binnen enkele weken, 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:  

 
zonder postzegel, naar ons antwoordnummer sturen.  

– 53 47 68 (werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur).  
 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…………………………………….................................. 



 

 

FIETS GEVONDEN!! 

Van wie is deze fiets? Deze is voor de zomervakantie op het schoolplein blijven staan. Voor meer info kunt u 

bij Josë (receptie) terecht! 

 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 29 augustus   Juf Hanneke   7A  Meester Adrie 

Maandag 3 september   Juf Hanneke  7A  Meester Adrie  

  

SCHOOLJUDO 

Op de volgende dinsdagen wordt er op basisschool Schepelweyen 

schooljudo gegeven.  

De data zijn: 27 augustus en 3, 10, 17 en 24 september en 1 oktober 2019. 

Dit zijn de tijden en groepen: 

Groep 3 8.30 tot 9.15 uur 

Groep 4A 9.15 tot 10.00 uur 

Groep 4B 10.15 tot 11.00 uur 

Groep 5 11.00 tot 11.45 uur 

 

 

 

VERJAARDAGEN 

U was van ons gewend dat hier dan altijd de verjaardagen vermeld werden. 

Vanwege de nieuwe wet op de privacy mogen we dat helaas niet meer doen!We 

vinden dat zeer spijtig, maar zullen daar gehoor aan moeten geven. We hopen dat 

u begrip kunt hebben voor deze beslissing. Uiteraard wensen wij iedereen die jarig 

is alvast een heel fijne feestdag. 
 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 12 september op de website. 

 

 


