
 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                                09-01-2020  NR. 9  

We zijn ondertussen alweer in het jaar 2020 aangekomen. Wij hopen dat iedereen een hele fijne vakantie 

heeft gehad.                Op naar een goed en gezond nieuw jaar! 

De kinderen zijn weer vol goede moed begonnen aan de rest van dit schooljaar.  

Vanaf volgende week staan de CITO midden toetsen op het programma. De kinderen worden dan o.a. getoetst 

op : spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen.  

De resultaten van deze toetsen worden met u besproken in de gesprekken die na het eerste rapport volgen.  

Voor ons weer een goed meetmoment om te kijken of er voldoende groei is en of we het juiste aanbod 

verzorgen voor onze leerlingen. Na iedere toets-periode volgen er groepsbesprekingen tussen leerkrachten en 

KO (Manon Geurds) waarin de groepsresultaten o.a. onderwerp van gesprek zijn. Na het bespreken en 

analyseren wordt het onderwijsaanbod weer verder afgestemd.  

We wensen alle leerlingen veel succes. 

Namens team Schepelweyen. 

 

 

 

 

CARNAVAL 

Over een aantal weken is het alweer zo ver. Carnaval op Basisschool Schepelweyen! 

En daar hebben wij uw hulp wederom bij nodig.  

Op maandag 10-2-2020 is de versieravond op school gepland. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur. De 

verwachting is dat het ongeveer tot 21.30 uur duurt. Het is dan de bedoeling dat de hal en aangrenzende 

gangen versierd worden. Mocht u tijd hebben, dan zien wij u heel graag komen!! 

De versiering moet ook weer opgeruimd worden…Ook hier kunnen we uw hulp goed bij gebruiken op vrijdag 

21-2-2020 na de carnavalsviering (12.15 uur). Vele handen maken licht werk   

Het programma volgt nog in de volgende Schepelweyzer.  

Alvast bedankt namens de carnavalscommissie 

 

 

 



GOED GEDAAN!! 

Van 6 t/m 17 januari werken we met GOED GEDAAN! aan het thema: 
 

"wat voel ik?" 
 

Het is belangrijk dat een kind weet wanneer hij bang, boos of verdrietig is en dit ook kan vertellen. 
Een kind moet leren zeggen wat hem dwarszit (in plaats van dat in zijn gedrag te uiten) en weten wat hij kan 
doen om zich wat fijner te voelen. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 

 er zijn veel verschillende woorden die aangeven of je een beetje blij, bang, boos of  
   verdrietig bent of juist heel erg. 

 wat kun je doen als je bang, boos of verdrietig bent? 
 
Tips voor thuis: 

 juist wanneer uw kind boos, bang of verdrietig is, heeft hij/zij uw steun, uitleg en  
   voorbeeld nodig. Gebruik die momenten om haar/hem te leren hoe hij/zij met zijn/haar  
   emoties om kan gaan. 

 toon begrip voor de boosheid van uw kind, maar accepteer nooit dat hij/zij tegen u  
   schreeuwt of zelfs scheldt. 
 
 

Boos zijn mag! Maar je praat fatsoenlijk tegen me! 
 

 
 begrijp het verdriet en de angsten van uw kind, maar ga er niet te ver in mee. Kalmeer 

  uw kind en bedenk samen iets waardoor hij/zij wat minder bang of verdrietig wordt. 

 rituelen kunnen troost bieden (een kruisje in de tuin voor de hamster die is  
   doodgegaan) en kalmerend werken; bijvoorbeeld even (voor)lezen in bed. 
 
 
 
 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyyune6KPRAhXC2hoKHT6yDxcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/dominiquekeizer/project-gevoelens/&psig=AFQjCNG_IDQxkE-IiYJP4nJxguxe6LVl0A&ust=1483458777248147


UITNODIGING THEATERVOORSTELLING 

Op 15 januari organiseert de gemeente Valkenswaard i.s.m. Were-Di een theatervoorstelling “Puber in huis?” 
Deze voorstelling is bedoeld voor ouders van de kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. 

Ouders kunnen zich inschrijven via de link: 

https://emm86806.activehosted.com/f/200 

 

KIDS ACADEMY 

De Kids Academy is voor alle leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 van basisscholen in de gemeente 
Valkenswaard en Leende. Vanaf maandag 6 januari 2020 is het mogelijk om je in te schrijven voor BLOK 
3 en/of 4 van het naschoolse sport- en cultuuraanbod! 
 
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en cultuurklassen, met onder andere Judo, Freerunning, Lego Robotica, 
Light Graffiti 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 dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur op verschillende locaties aangeboden. 
 
Uiterlijk maandag 24 februari 2020 moet je inschrijving voor BLOK 3 binnen zijn. Voor BLOK 4 is dit maandag 
18 mei 2020. Wacht niet te lang, want vol is vol! 

Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per cursus? Kijk snel op onze website; 
https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/ 

 

 

 

 

 

WERE DI JUNIOR ACADEMY                                                                                      

De Junior Academy is voor alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen in de gemeente 
Valkenswaard en Leende. Vanaf maandag 6 januari 2020 is het mogelijk om je in te schrijven voor BLOK 
3 en/of 4 van het naschoolse sport- en cultuuraanbod! 
 
Elk lesblok zijn er minstens 4 sport- en cultuurklassen, met onder andere Climbing & Boulderen, Archery 3D, 
Heel Valkenswaard Bakt, Wildwater Kayak Experience en nog veel meer!  
De lessen worden op donderdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur op verschillende locaties aangeboden. 
 
Uiterlijk woensdag 5 februari 2020 moet je inschrijving voor BLOK 3 binnen zijn. Voor BLOK 4 is dit 
woensdag 20 mei 2020. Wacht niet te lang, want vol is vol! 

Benieuwd naar het volledige aanbod en de kosten per cursus? Kijk snel op onze website; 
https://www.sportiefvalkenswaardenheeze-leende.nl/ 
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AFWEZIGEN 

Donderdag 9 januari  Juf Claire  4B  Juf Fieke 

Maandag 13 januari  Juf Margo  1/2 C  Juf Heidi 

Dinsdag 14 januari  Juf Brigitte   1/2B  Juf Heidi 

Woensdag 15 januari  Juf Ellen  1/2A  Juf Kimberley 

    Juf Claire  3A  Juf Marian K. 

Donderdag 16 januari  Juf Claire  4B  juf Fieke 

Maandag 20 januari  Juf Margo  1/2C  Juf Heidi 

Dinsdag 21 januari  Juf Brigitte  1/2B  Juf Heidi 

Woensdag 22 januari  juf Claire   3A  Juf Margon 

Donderdag 23 januari  Juf Claire  4B  Juf Fieke 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 23 januari 2020 op de website. 

 
 

 

 

 

 

 

 


