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Gratis fruit en groente 

Op dinsdag 12 november zal de eerste schoolfruitlevering plaats vinden. 

In de hal van de school komt een “kraam”. Daar zal wekelijks (20 weken) op dinsdag vers groente en fruit staan 
voor de leerlingen en de leerkrachten van de school. 

Conciërge Daan 

Deze week is Daan gestart als conciërge bij ons op school.  

Wij wensen Daan heel veel werkplezier toe! 

Hij is aanwezig op: 

Maandag Hele dag 

Dinsdag Middag 

Woensdag Ochtend 

Donderdag Ochtend 

 
Het terenplein 
Woensdag 4 december om 19.30 is er een bijeenkomst op school m.b.t. de invulling van het terenplein. De 
gemeente, school en de buurtbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. 
Het doel van deze bijeenkomst is om gezamenlijk tot een plan te komen zodat we snel van start kunnen gaan 
met de uitvoering. 
 
Meester Jos  
Donderdag 28 november is de laatste werkdag van meester Jos. Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het 
onderwijs, is het tijd voor meester Jos om te gaan genieten van zijn pensioen. 
 
Staking onderwijs 6 november 
Nog even ter herinnering: de school is 6 november gewoon open.   
 
Opknappen schoolgebouw 
Ons schoolgebouw wordt van binnen en buiten opgeknapt.  Dit gaat zoveel mogelijk buiten de schooltijden 
plaatsvinden.  
 
Ontruimingsoefening 
Afgelopen dinsdag 30 oktober is er een geslaagde ontruimingsoefening gehouden op onze school.  
 
 

 
 
 

  



 

AGENDA 

Vrijdag 1 november                                         open school van 12.00-12.30   

Maandag 4 november                                     bezoek Bevrijdende Vleugels groepen 8 

Vrijdag 8 november                                         bezoek Prehistorisch dorp groepen 6 

 

 

                                

 

 

JUNIOR EN KIDS ACADEMY 

De Junior Academy is voor alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen in de gemeente 

Valkenswaard en Leende.  

 

Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en cultuurklassen, met onder andere Tafeltennis, Master Chef Kids, 

Taekwon-Do, Freerunning en nog veel meer! Je hoeft trouwens helemaal geen talent te zijn om deel te 

nemen, want het is gewoon leuk om samen met je leeftijdgenoten te ontdekken hoe uitdagend en spectaculair 

de Junior Academy is. 

De lessen worden op woensdag- en donderdagmiddag tussen 16.00 en 18.45 uur op verschillende locaties 

aangeboden. 

 

Uiterlijk woensdag 13 november 2019 moet je inschrijving voor BLOK 2 binnen zijn. Wacht niet te lang, 

want vol is vol! 

Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per cursus? Kijk snel op onze website; 
www.valkenswaard.nl/sport.  

 
 

 
 

 

http://www.valkenswaard.nl/sport


 

 

 

 

De Kids Academy is voor alle leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 van basisscholen in de gemeente 
Valkenswaard en Leende.  
 
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en cultuurklassen, met onder andere JUMP XL, Master Chef Kids, Yoga, 
Judo en nog veel meer! En als kers op de taart sluiten we ieder blok af bij het leukste en spannendste 
indoorspeelparadijs van Nederland. Onder begeleiding van de buurtsportcoaches mogen de kinderen een 
uurtje vrij spelen bij Monkey Town in Valkenswaard. 
De lessen worden op dinsdag- en woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.30 uur op verschillende locaties 
aangeboden. 
 
Uiterlijk maandag 11 november 2019 moet je inschrijving voor BLOK 2 binnen zijn. Wacht niet te lang,  

want vol is vol! 

Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per cursus? Kijk snel op onze website; 
www.valkenswaard.nl/sport.  

 

 

 

 

 

Voor leerlingen van de groepen 4-5 en 6 organiseert de Valkenswaardse Handbalclub VHC13  een 
handbaltournooi  op woensdag 27 november in de sporthal De Wedert. Voor meer informatie: 
nathalievankessel@hotmail.com 
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OPEN SCHOOL 

Vrijdag 1 november is er gelegenheid voor ouders, opa´s/oma´s en andere belangstellenden om een kijkje in 

de groepen te nemen. 

Tijd: van 12.00 tot 12.30 uur. 

U kunt dan de werkstukken bekijken, die de kinderen gemaakt hebben tijdens de workshop Literatuur. 

Tevens kunt u natuurlijk ook andere werkjes bekijken. 

p.s.: voor kinderen, wiens ouders niet in de gelegenheid zijn om een kijkje te komen nemen, is de school 

gewoon om 12.15 uur uit. 

 

 

 

 

 



GOED GEDAAN 

Les 6: samen spelen en werken 

Van 4 november t/m 15 november werken we met Goed Gedaan aan het thema 
 
 “samen spelen en werken” 
 
Om goed samen te kunnen spelen en werken, is het belangrijk dat kinderen leren overleggen/onderhandelen 
met leeftijdsgenootjes. 
Wat wil ik? Wat wil jij? En hoe pakken we het aan als we allebei iets anders willen? 
 
In de klas komt aan de orde: 

•   wat moet je doen als je samen wilt spelen 

•   vertel allebei duidelijk wat je wilt 

•   bedenk samen hoe het voor allebei leuk is 

•   geef de ander (een beetje) zijn/haar zin én zorg dat je zelf ook (een beetje) je zin krijgt 
 
Tips voor thuis: 

• stimuleer uw kind om te zeggen wat hij /zij wel wil, in plaats van wat hij/zij niet wil.  
Dat is veel duidelijker. 

• geef het goede voorbeeld: zeg niet: “ik heb geen zin om voor te lezen”, maar……. 
              “ik wil nu de krant lezen, als jij naar bed gaat, lees ik dat boekje voor”. 

• gebruik bij kinderen onderling vaak het “om-de-beurt-principe”: om de beurt kiezen welk spel 
gespeeld wordt, om de beurt vertellen. 

• onderhandel niet over alles met uw kind. Wees duidelijk over het feit dat u de volwassene  
              bent en regels stelt. 

 

 

 

 

 

 



 

SINTERKLAAS 

Het lijkt nog ver weg, maar toch breekt de Sinterklaastijd al weer eerder aan dan u denkt. Op 16 november zal 
Sinterklaas met zijn Pieten aankomen in Nederland. Ook dit jaar willen we de school weer in gezellige 
Sinterklaassfeer brengen Daarvoor kunnen we uw hulp goed gebruiken. Heeft u zin en tijd om mee te helpen 
met het versieren van de school dan bent u van harte welkom op maandag 18 november vanaf 19.30 uur. We 
hopen op een grote opkomst zodat we het Sinterklaasfeest weer in een mooi versierde school kunnen vieren. 

 

 

AFWEZIGEN 

Woensdag 6 november                                 Juf Ellen                                    groep 1-2 A                 Juf Helma 

 

 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 14 november op de website. 

 

 

 

 

 


