
 
BESTE OUDER / VERZORGER 
 
Conciërge John 
Met ingang van 1 november aanstaande zal John niet meer als conciërge werkzaam zijn op Schepelweyen. Dit is in 
goed overleg gezamenlijk besloten. John gaat een nieuwe uitdaging aan en we wensen hem hier heel veel 
werkplezier toe.  

Namens alle leerlingen en leerkrachten: John bedankt! 

 
Rapportgesprekken groep 7 en 8 
Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces.  

 Dat leerlingen weten, wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren.  

 Het kunnen omgaan met momenten als het even niet lukt omdat het moeilijk is (leerkuil), wat doe je 
dan........... 

 Dat leerlingen weten hoe ze ervoor staan en wat ze nog te doen staat. 
Daarom sluiten m.i.v. dit schooljaar de leerlingen aan bij enkele oudergesprekken in groep 7 en 8. 
Dit ziet er als volgt uit: 
 
Groep 7 

September Kennismakingsgesprekken Alle ouders 

November Oudergesprekken/facultatief Initiatief van: 

 Ouders 

 Leerkracht 

 Leerling wel/niet aanwezig 

Maart Oudergesprekken Alle ouders 

Juni  Voorlopig advies Alle ouders en leerling 

 
Groep 8 

September Informatiemiddag VO 

Informatieavond VO 

Alle leerlingen 

Alle ouders 

December Voortgangsgesprek/voorlopig 

advies 

Alle Ouders en leerling 

Februari / maart Definitief advies Alle ouders, 5 min. is de leerling 

hierbij aanwezig  

Juni  Persoonlijk woordje in het rapport Geen gesprekken. 

 
Omdat de maand september (groep 8) voorbij is krijgt u van de leerkrachten een A4 met daarop alle momenten 

waarop scholen van voortgezet onderwijs een inloop moment organiseren en informatie geven over de school.  
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Speelplaats 
De werkgroep is bij elkaar geweest en het volgende gaan we realiseren van het sponsorgeld: 

 De stenen bankjes op de speelplaats worden bekleed met hout 

 De speelplaats bij de kleuters krijgt een update. 
 
Nieuw meubilair 
De groepen 6/7 en 8 krijgen nieuwe tafels en stoeltjes. Met uw toestemming mag uw kind(eren) de tafel met stoel 
die ze nu gebruiken voor €1,50 kopen. De opbrengst hiervan komt weer ten goede aan de leerlingen. Het nieuwe 
meubilair wordt in de week van 6 december geleverd. Laat u even weten aan de leerkracht of u een tafel(s) met 
stoel(en) overneemt voor €1,50 per set. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
 
 

AGENDA 

 

Vrijdag   11 oktober   Workshops Cultuur / Literatuur 

15 t/m 19 oktober      Herfstvakantie 

 
 

OUDERBRIEF GOED GEDAAN!! LES 5 

 Van 21 oktober t/m 01 november werken we met Goed Gedaan!  aan het thema “blij met jezelf”. 
 
Zelfvertrouwen is heel erg belangrijk voor iedereen. 
Kinderen mogen trots zijn op hun prestaties. Niet omdat ze beter zijn dan de ander, maar omdat zij zelf weer wat 
bijgeleerd hebben. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 

 Iedereen heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. 

 Je mag trots zijn als je weer iets bijgeleerd hebt. 

 Je moet sportief winnen (niet opscheppen) en verliezen 
 (‘jammer’ zeggen en de ander feliciteren). 
 
Tips voor thuis: 

 Geef uw kind vaak complimentjes; dat kan ook door middel van een 
knipoog of een opgestoken duim.  

 Vergelijk kinderen niet in termen van ‘beter’ en ‘slechter’, maar 
benadruk ieders eigen sterke kanten. ‘Hij kan goed voetballen, jij 
bent ………………..’. 

 Stel niet te hoge eisen. Ieder kind heeft zijn eigen talenten én 
beperkingen.  
Als u steeds meer verwacht dan uw kind waar kan maken, wordt hij onzeker. 

 Een beetje spanning voordat je iets moeilijks gaat doen hoort erbij.  
Stimuleer uw kind zichzelf moed in te spreken. Prijs hem na afloop met zijn inzet of durf. 

 
  



SAMENVATTING IDEEËN OUDERS M.B.T. ACTIEPUNTEN 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK. 

Hartelijk bedankt voor alle reacties, we gaan hier serieus mee aan de slag! 

Hoe kan school communicatie verbeteren: 

 Vaker een 10 min. gesprek  met de leerkracht zodat we ons beter kunnen monitoren op ontwikkeling van 

ons kind. 

 Meer communicatiemomenten naar ouders over ontwikkeling kind (sociaal/emotioneel en kennis) 

 Vooral in de kleuterklassen de ouders zelf een leerlingenlijst laten invullen met de gegevens die ze willen 

delen en deze dan in de klas verspreiden. 

 Digitaal inschrijven voor de 10 minutengesprekken/ouderhulp. (ouders die op maandag werken zijn er 

nauwelijks mogelijkheden om in te tekenen) 

 Vaker een inloopmiddag organiseren na schooltijd. (om de klas te bekijken of een praatje te maken met de 

leerkracht) 

 Skozapp werkt niet altijd: veel storingen . Berichten zijn vaak te laat of lopen soms achter. 

 1 systeem. Er zijn nu te veel kanalen. Voorkeur alles via de app. 

 Schepelweyzer als pdf bestand doorsturen. Link website werkt niet altijd. 

Wat moet er anders m.b.t. de omgeving van de school. 

 Geen auto’s parkeren bij plekken waar de kinderen over moeten steken. 

 Zebrapaden aanleggen bij de oversteekplaatsen. 

 Beter handhaven van de parkeerregels. 

 Beginnen met de aanleg speelplaats bovenbouw. 

 Fietsenrekken plaatsen aan achterkant van de school. 

 Kijken naar mogelijkheid 1 richtingsverkeer Korfvlechterwei. 

 Grotere autovrije zone i.v.m. oversteken. 

 Aanmoedigen dat er meer kinderen met de fiets naar school komen. Er worden te veel kinderen met de auto 

gebracht wat leidt tot gevaarlijke situaties. 

 Wijkagent meer zichtbaar. Handhaven parkeerregels. 

 Meer prullenbakken op de speelplaats. Er ligt te veel zwerfafval. 

 Tegels en klinkers  speelplaats goed leggen. 

 In de wintermaanden meer verlichting op speelplein rondom school. 

Hoe kan de school verbeteren m.b.t. sociaal/emotioneel (omgaan met elkaar) 

 Meer aandacht besteden aan het taalgebruik van de kinderen, vooral tijdens de pauze. Let ook op het 

fysieke aspect. (elkaar pijn doen) 

 Bij problemen eerder contact opnemen met de ouders zodat dit thuis besproken kan worden. 

 In de onderbouw niveauverschillen ( zon-maan-raket)  niet zo duidelijk benoemen. 

 Kinderen positief stimuleren. De focus meer leggen op wat goed gaat. Geeft meer zelfvertrouwen. 

 Kijk niet alleen naar resultaten, maar ook naar de ontwikkeling die het kind doormaakt. 

 Schooljudo zeer positief. 

Hoe kan de school verbeteren m.b.t. de toetsen. 

 Meer communicatie naar ouders (e-mail, skozapp) wanneer er toetsen zijn en wat er getoetst wordt. 

 Leerlingen helpen bij het plannen betreffende het leren van toetsen. 

 In de hogere groepen meer toetsen ( zowel frequentie als inhoud)  betere voorbereiding  op het VO. 

 Minder toetsen op tijd. Het gaat uiteindelijk om de goede antwoorden en de toegepaste methodiek. 

 Sneller terugkoppeling geven op de inhoud. Antwoorden bespreken met de leerlingen. Niet alleen het cijfer 

meedelen. 



VOGELVERSCHIKKERSFESTIVAL 

Het komt er aan, een nieuwe editie van het vogelverschrikkerfestival! 
DOE MEE! 
 
Dus: Maak een mooie vogelverschrikker, in het park en/of in je voortuin. We willen Valkenswaard laten wemelen 
van de vogelverschrikkers. 
Verder: meld je aan als vrijwilliger! En, als je in de situatie bent: sponsor ons! 
Doe mee met een van de vele activiteiten en schrijf je in! 
Met jullie inbreng wordt ook 2019 weer een schitterende editie, en kan het Vogelverschrikkerfestival tot in een 
lengte van jaren blijven bestaan. 
Voor meer informatie: https://vogelverschrikkerfestival.nu/.  

 
 
BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF!  
 
s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze 

reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden 

vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de 

GGD informatieavonden over bedplassen en broekpoepen voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  

Infoavonden 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 november een avond 

over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor ouders van jonge kinderen met poepproblemen 

die nog niet onder behandeling zijn van een specialist.  

Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden verschillende manieren en 

praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te pakken.  

Praktisch 

De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis Helmond in de Rooseveltzaal in 

het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers). 

De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven.  

Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur en 

de kosten zijn 3 euro. 

Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website www.ggdbzo.nl.   

 

AFWEZIGEN 

Vrijdag                11 oktober 
 

Juf Marianne 3B 
 

Juf Bianca 

Woensdag 
 

23 oktober Juf Ellen 1/2A Juf Brigitte 

Donderdag 24 oktober Juf Helma 1/2B Juf Lonneke 

Vrijdag 25 oktober Juf Annemarie 3A Juf Claire 

  

https://vogelverschrikkerfestival.nu/
http://www.ggdbzo.nl/


 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEPELWEYZER  

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 31 oktober 2019 op de website 

 


