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Schoolfruit 
In de hal van de school wordt de kraam wekelijks gevuld met groente en fruit. 
 

 
 
Speelplaats 
Verschillende ouders hebben afgelopen zaterdag de speelplaats bladvrij gemaakt. 
SUPER BEDANKT! 
 
Oudergesprekken 
In de week van 26 november vinden er weer oudergesprekken plaats. 
Maandag 18 november liggen de inschrijflijsten klaar in de hal voor de groepen 3 t/m 6 en 8. 
Ouders van groep 7 schrijven in bij juf Ulrike en meester Jens (ouders zijn hierover geïnformeerd). 
 
Laatste werkdag meester Jos 
Donderdag 28 november aanstaande is de laatste werkdag van meester Jos. Hij gaat genieten van zijn 
pensioen. We bedanken hem voor alles wat hij voor de school gedaan heeft. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
 
 

 

 

  



AGENDA 

Maandag  18 november Versieren Sinterklaas 19.30 uur 

 Week van 26 november Oudergesprekken grpn 3 t/m 8 

 

 

HOOFDLUIS                                                                     

Iedereen kan hoofdluis krijgen...... 

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of schoon 

zijn. Je kunt de beestjes krijgen door direct contact met iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het 

ene hoofd naar het andere. Springen kunnen ze niet. Vooral tijdens vakanties wil het helaas nog wel eens 

gebeuren dat kinderen hoofdluis krijgen. Tijdens bijvoorbeeld logeerpartijen, op kamp en speelafspraakjes 

waar ze tijdens het spelen vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. 

Hoe herkent u hoofdluis? 

Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niets. Maar als er meer komen, krijg je erge jeuk. 

Luizen leggen veel eitjes: neten. Dit zijn kleine witte puntjes die vastzitten aan de haren. Zolang deze neten in 

het haar zitten, blijven er luizen geboren worden. (“oude dode” neten zitten vanaf 2 cm van de hoofdhuid aan 

de haren en komen niet meer uit) De luis zelf loopt erg snel op de hoofdhuid en ziet eruit als een heel klein 

spinnetje. Het liefst zitten de luizen in het nekhaar, achter de oren of onder de pony. (warme plekjes) 

Hoe krijg je hoofdluis weg? 

Constateert u luizen, begin dan meteen met behandelen en doe dat bij iedereen in het gezin. Hoofdluis krijg je 

weg door het haar heel goed te kammen met een speciale netenkam zoals de Nisska-kam of de Assy-kam. Elke 

dag, twee weken achter elkaar, om te zorgen dat echt alle neetjes verwijderd zijn. Daarnaast zijn er speciale 

lotions en shampoos te verkrijgen. Meld het ook bij de leerkracht , vriendjes en vriendinnetjes, de sportclub, 

kinderopvang etc. 

Hoofdluis op school 

Zoals altijd zullen alle kinderen in alle groepen na de vakanties door de luizenpluis-ouders gecontroleerd 
worden. Maar het is vanzelfsprekend en zeer belangrijk dat u als ouder/verzorgende dat thuis ook regelmatig 
en preventief doet en vooral voor dat uw kind weer naar school komt na een vakantie.   

Indien er luizen worden gevonden, krijgen alle kinderen uit de desbetreffende groep een brief mee naar huis 
met de melding van luizen in de groep. Na een week volgt een nacontrole in de groepen waar luizen zijn 
geconstateerd. Daarna is het ook de verantwoordelijkheid van ouders om actie te ondernemen en te blijven 
controleren.  

U wordt gebeld door school als er luizen of “jonge” neten zijn aangetroffen bij uw kind. Wij verzoeken u 
vriendelijk om uw kind meteen op te halen en zo snel mogelijk thuis te behandelen. Daarna is uw kind weer 
van harte welkom op school. 

 

Het is geen schande als je hoofdluis hebt, maar wel als je er niets aan doet. 

 

Vriendelijke groet, 

Luizenpluisteam Basisschool Schepelweyen 



 

GOED GEDAAN 

les 7: druk,druk,druk………………… 

Van 18 november t/m 4 december werken we met Goed Gedaan aan het thema “druk, druk, druk…” 
Soms krijgen kinderen te veel indrukken, hebben een te druk programma of moeten aan allerlei 
verwachtingen voldoen. Kinderen raken dan gespannen en kunnen onrustig en/of druk worden. 
 
In de klas komt aan de orde: 

 als je druk bent, praat en beweeg je veel en zit je hoofd vol plannen. 

 spannende dingen kunnen soms leuk zijn, maar soms ook niet. 

 je kunt je armen, benen en mond zélf stopzetten. 

 je wordt weer kalm, als je dan even lekker gaat zitten of liggen en aan iets rustigs denkt. 
 
Tips voor thuis: 

* kinderen hebben veel energie en bewegen graag; geef uw kind daarom elke dag de kans om buiten te 
spelen en zich lekker uit te leven. 

* help uw kind weer rustig te worden als hij echt té druk is door zelf héél rustig te blijven, maar wel  
duidelijk te zeggen wat hij/zij nu moet gaan doen. Bedenk een activiteit die rust geeft en ontspant. 
Bijvoorbeeld: een mooi kasteel bouwen. 

* praat met uw kind als hij/zij gespannen is. Stel hem/haar gerust: een beetje spanning voor een toets of 
wedstrijd is heel gewoon; daardoor presteer je vaak juist beter! 

 

 
 
 

SINTERKLAAS 

 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. 

 

  



 

VORMSEL 2020  

Informatieavond Heilig Vormsel  

Voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8 van alle basisscholen wordt er een informatieavond gehouden met 
betrekking tot het Heilig Vormsel, wat tegenwoordig om het jaar in de Nikolaaskerk te Valkenswaard 
plaatsvindt.  
 

Jullie (ouders/verzorgers en kinderen) zijn van harte welkom op de informatieavond op dinsdag 19 november 

2019 in de pastorie van de Heilige Nicolaaskerk aan de Markt in Valkenswaard. Om 19:00 uur voor de 

leerlingen van de scholen de Grasspriet, de Pionier, Schepelweyen en Belhamel.   

 De vormselviering is gepland voor zondag 31 mei 2020. Op de info avond ontvang je een informatieboekje 

met belangrijke data en telefoonnummers. Je hoeft deze avond nog niets te beslissen, dat kan later ook nog. 

 

Heb je interesse, maar ben je voor deze avond verhinderd, laat het ons dan even weten! 

 

Graag tot ziens, 

De Vormselstuurgroep 

Contact: Annelies van Doormalen, tel. 040-2044777 

e-mail: familievandoormalen@upcmail.nl 

 

SAMENSTELLING MR 

Achter van links naar rechts: Adrian Kouwenberg, Gisela Vermeulen, Mark van Drogen,Karen van Gerven en 

Ronald Hurkmans. Vooraan van links naar rechts: Hanneke Hauser- van Montfort, Marianne Flohr, Helma 

Kwakernaat en Lonneke Verspuij. 
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Beste ouders, 

Volgende week zal de aanvraag voor de ouderbijdrage bij u binnenkomen. Vanaf dit schooljaar zal deze niet 

meer per post aan u verstuurd worden maar ontvangt u deze per mail. Anders dan voorgaande jaren ontvangt 

u vanaf dit jaar de ouderbijdrage per kind (per leerjaar) en niet per gezin. Heeft u meerdere kinderen op school 

zitten, zult u ook meerdere mails (met hierin een link met een betaalverzoek) ontvangen.  

Vanuit de S.O.S. (Stichting Ouderbijdrage Schepelweyen) willen wij u attenderen op de Stichting Leergeld 

Valkenswaard, die er voor zorgt dat alle kinderen mee kunnen doen aan schoolreisjes, kamp, excursies en zelfs 

aan sportclubs of muziekles.  

Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar: 

 Met een laag inkomen, woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd of werkzaam is. 

 Ouders die hun kosten niet (of gedeeltelijk) vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming 

in de studiekosten of een andere regeling. 

Stichting Leergeld steunt deze gezinnen hierbij! Maak er gebruik van! Kijkt u voor meer informatie op de 

website: https://www.leergeld.nl/valkenswaard 

 

 

AFWEZIGEN 

Vrijdag                15 november Juf Ulrike 7B Juf Margon 

Woensdag 20 november Juf Ellen 1/2A Juf Brigitte 

Donderdag 21 november Juf Lenny 5/6 Juf Lonneke 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 28 november op de website. 

https://www.leergeld.nl/valkenswaard

