
  

Beste ouders/verzorgers, 
 
Speelplaats 
Vorige week  zaterdag zijn er ouders en leerlingen geweest die heel hard gewerkt hebben aan de 
speelplaats. Er zijn bankjes gemaakt (deze worden nog afgewerkt met hout), tegels zijn recht gelegd, 
een bladblazer heeft zijn werk gedaan enz……………. 
 
 

 
 
 
Met andere woorden: OUDERS BEDANKT! 
Het klimrek dat op de speelplaats stond was niet meer veilig en is afgebroken.  
 
Sponsorloop 
De sponsorloop heeft  €8.380,64 opgebracht, een geweldig resultaat! 
Binnenkort gaan we als werkgroep speelplaats bekend maken wat we van dit geld gaan realiseren. 
 
Vervanging van de leerkracht 
Zoals u weet is het moeilijk om op dit moment leerkrachten te vinden die kunnen vervangen. 
Dit is een landelijk probleem.  
Wij als basisschool Schepelweyen hanteren het volgende stappenplan: 

1. Als er een leerkracht ziek is proberen we eerst een beroep te doen op vervanging.  
2. Is er geen vervanging beschikbaar dan gaan we kijken of er  leerkrachten zijn op onze school 

die extra willen/kunnen werken. 
3. Lukt dit niet dan checken we of er extra ondersteuning voor andere groepen is die dag die we 

in kunnen zetten. 
4. Mocht dit alles niet lukken dan worden de leerlingen verdeeld over andere groepen van de 

school. 
Via de mail zullen wij u informeren mocht dit het geval zijn. 
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Het terenplein 
Er is overleg geweest met de gemeente Valkenswaard. We streven naar sport (basketbal en doeltjes 
blijven staan) daar omheen komen tegels met  groenvoorziening en bankjes om op te zitten. Tevens 
komen er fietsenrekken voor de leerlingen van onze school.  
De gemeente maakt een tekening. Deze wordt besproken met de buurt en de school. 
Na akkoord van beide partijen zal het plan gerealiseerd worden. 
We hopen gezien de wateroverlast en straks de gladheid dat dit snel gaat gebeuren. 
We houden u op de hoogte. 
 
Input tevredenheidsonderzoek 
Verschillende ouders/verzorgers hebben gereageerd op de vraag: welke ideeën heeft u m.b.t. de 
aandachtspunten van het ouder tevredenheidsonderzoek? Als de kennismakingsgesprekken in de 
groepen 1 en 2 zijn afgerond zal ik een samenvatting maken in de Schepelweyzer. We nemen u 
ideeën mee in de actieplannen. 
 
Gratis fruit en groente 
Goed nieuws!  Schepelweyen, is ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020. 
De school krijgt 20 weken lang gratis fruit en groente geleverd voor de hele school! 
Met dit bericht zijn wij natuurlijk heel blij. We gaan twee kramen in de hal van de school maken met 
daarop het fruit en de groente. Alle leerlingen van de school kunnen dit op school of thuis nuttigen.  

 

 

 
 

  

AGENDA 

Oktober VM*) NM*)   Oktober VM*) NM*) 

Maandag   30 sept 1/2C 4A   Maandag        7 Okt  5-6B 6A 

Dinsdag     1 Okt 1/2B 4B   Dinsdag          8 Okt 7A 7B 

          

Donderdag 3 Okt 1/2A 5A   Donderdag     10 Okt 8A 8B 

Vrijdag       4 Okt 3A        

 

Maandag 30 september tot en met  

Donderdag 4 oktober    Gesprekken ouders groepen 1 en 2 

Woensdag 2 oktober    Voorstelling kinderboekenweek 

Donderdag 3 oktober    Voorstelling kinderboekenweek 

Donderdag 10 oktober   Afsluiting schooljudo groepen 3-4-5 in sporthal de   

   Belleman. Mogelijk zijn de kinderen iets later dan 

   15.15 uur weer terug op school.  

 

 

 

 



Info over de Kinderboekenweek en het Cultuurproject 
Periode: 2 oktober t/m 1 november 2019 

Thema: reis mee            
Op het podium in de hal staan allerlei (nieuwe) kinderboeken rondom het thema reizen/vervoer. 
 
Ouders/opa´s/oma´s  zijn welkom om voor te lezen in de klas of in de hal. 
  Neem even contact op met de juf/meester. 
 
We starten de Kinderboekenweek  met een voorstelling voor de groepen 1 t/m 6. 
-woensdag 2 oktober: voorstelling voor de groepen 1-2c, 3, 4a, 5/6 en 6a  
-donderdag 3 oktober: voorstelling voor de groepen 1-2a, 1-2b, 4b en 5a  
De voorstellingen vinden in de ochtend plaats in onze Showroom. 
 
In de gang bij de kleuters komt een reisbureau, waarin de kinderen uit de 3 kleutergroepen samen 
spelend leren. 
 
Vrijdagochtend 11 oktober heeft de hele school workshops met workshopleiders 
Deze ochtend staat in het teken van LITERATUUR. 
  -groepen 1 en 2: kleuters bedenken hoe een fantasievogel/dier eruit zou kunnen 
    zien, klassikaal in woord en individueel in beeld. 
  -groepen 3 en 4: de kinderen gaan een kijkdoos maken nav een fantasieverhaal 
  -groepen 5 en 6: de kinderen maken een schrapgedicht. 
  -groepen 7 en 8: deze kinderen gaan een haiku maken (japans gedicht van 3 
    regels met 17 lettergrepen. 

In alle groepen is ouderhulp nodig om de ochtend te laten slagen. 
Neem contact op met de leerkracht van uw kind. 

 
Vrijdag 1 november: open school. 
  De werkstukken,  van de workshops van 11 oktober, worden in alle klassen  
  tentoongesteld van 12.00 tot 12.30 uur  
  Ouders kunnen natuurlijk ook andere werkjes van hun kind(eren)  bekijken. 
 
Namens het team: juf Brigitte, juf Annemarie, juf Jantien en juf Helma. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KINDERBOEKENWEEK 

De kinderboekenweek komt er weer aan! Deze is van 

2 tot en met 13 oktober. Ook  bibliotheek 

Valkenswaard  heeft  leuke activiteiten georganiseerd 

zoals bijv. woensdag 2 oktober  De Reis Mee! Markt 

met onder andere djembé workshops.  

En er staan  dit jaar weer prachtige boeken in het 

zonnetje. Duik mee in de wereld van interactief  

voorlezen! Dit is op zaterdag 5 oktober eveneens in de 

bibliotheek van Valkenswaard.  

Kijk voor het hele programma op:  

www.bibliotheekdekempen.nl  

http://www.bibliotheekdekempen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOETSENBORDVAARDIGHEID 

 

 LEERLINGEN VAN HUIDIGE GROEP 6, 7 EN 8  

 

De cursus toetsenbordvaardigheid start weer. Donderdag 10 oktober 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)  

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

BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN/MOGELIJKHEDEN IN WORD EN POWER POINT  

 

 

Onderwijs Instituut Manhattan 

www.oimanhattan.nl 

tel.nr. 0475534768 

 

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

- 

 

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/


 

Ouderbrief Goed Gedaan les 4: Opkomen voor jezelf!! 

Van 30 september t/m 11 oktober werken we aan het thema: opkomen voor jezelf! 
Goed opkomen voor je eigen belangen, is lastig.  
De één durft niet hardop te zeggen wat hij/zij wil, terwijl de ander juist probeert af te dwingen dat hij/zij 
zijn of haar zin krijgt. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
*hoe kun je het beste vragen of je mee mag spelen: 
  zeg “hoi”, wees aardig, vraag of je mee mag doen. 
*meestal mag je wel meespelen, maar soms ook niet.  
   zeg dan “jammer” en ga iets anders doen. 
*als iemand iets doet wat jij niet fijn vindt, kun je: 
 -stil wegkruipen (niks durven zeggen) 
 -boos tekeergaan (mopperen, schreeuwen, schelden) 
 -zeg: stop, hou er mee op! 
 -slim aanpakken (kalm zeggen wat voor jou niet fijn is) 
 
Tips voor thuis: 
*leer uw kind om op een prettige manier aandacht te vragen door tijd voor hem/haar te 
  nemen als hij/zij daar netjes om vraagt, maar negeer hem/haar als hij/zij door u heen  
  praat of dwingt. 
*duidelijk zeggen dat je iets niet durft, is óók opkomen voor jezelf! 
*geef het goede voorbeeld door zelf slim aan te pakken als uw kind iets doet wat u niet 
  fijn vindt. 
*leg uit waarom het gedrag van uw kind niet fijn is voor u: 
 -ik kan niet lezen als de muziek zo hard staat 
 -ik kan de schuur niet in als jouw fiets zo scheef staat 
 -ik ben ongerust als ik niet weet waar jij bent. 
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VOLGENDE SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 10 oktober 2019 op de website 

 

AFWEZIGEN 

Vrijdag 27 september  Juf Margo  groep 1/2C  Juf Anja 

Woensdag 2 oktober  Juf Ellen   groep 1/2A  Juf Helma 

Vrijdag 4 oktober  Juf Annemarie  groep 3A  Juf Claire 


