
 

 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                             23-01-2020  NR. 10  

 
Staking  in het onderwijs 30 en 31 januari 2020 
Basisschool Schepelweyen blijft open op 30 en 31 januari. 
Er is gewoon school voor de leerlingen. 
 
Kom binnen 
Praten/mopperen op de speelplaats lost niets op. KOM BINNEN als u ergens niet tevreden over bent of 
gewoon iets wil weten………….. 
 
Stichting Opkikker 
Door je oude mobieltje in te leveren kun je een gezin helpen met een ziek kind. Voor iedere ingezamelde 
telefoon krijgt de stichting een mooie vergoeding. De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig ten 
goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. De inlever box staat 
bij juf José in de hal. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 

Maandag 10 februari  Versieravond carnaval, 19.30 uur. 

Woensdag  12 februari  Studiedag. Alle leerlingen vrij 

Vrijdag   14 februari  Rapporten mee 

Dinsdag 18 februari  Oudergesprekken 

Donderdag 20 februari  Oudergesprekken 

Vrijdag  21 februari  Carnaval!  

24 februari t/m 28 februari  Carnavalsvakantie 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

  



OUDERBRIEF GOED GEDAAN!!  

Van 20 t/m 31 januari werken we met GOED GEDAAN!  
aan het thema "allemaal anders”. 
 
Om rekening te kunnen houden met een ander,  moet een kind begrijpen wat er in de ander omgaat. (wat 
denkt, voelt en wil hij/zij?)  
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

 ieder kind kan andere dingen leuk of vervelend vinden;  
mensen reageren verschillend op dezelfde situatie. 

 als je goed naar een ander kijkt, kun je zien wat iemand denkt of 
voelt. 

 als je goed luistert, kun je horen of hij/zij iets wel/niet leuk vindt.  
 
Tips voor thuis:  

 leer uw kind(eren) goed naar anderen te kijken en te luisteren 

 vertel uw kind(eren) ook af en toe kleine dingen die u voelt en wilt,  
en hoe hij/zij daar rekening mee kunnen houden. 

 probeer uzelf ook eens in het kind te verplaatsen.  
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN: MUZIKALE VERTELLING – MOPPEREEND 

Op woensdag 22 januari om 15:00 uur kunnen alle peuters en kleuters zich mee laten voeren in de wereld van 

Moppereend. Deze gratis vertelling is gebaseerd op het prentenboek Moppereend, wordt verteld door Ardy 

Roothans (Bibliotheek De Kempen) en muzikaal begeleid met harpmuziek door Renske Leuw (Centrum voor 

Muziek en Dans). 

 

Woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari staan in het teken van de Nationale Voorleesdagen. Ieder 

jaar kiest de jury een Prentenboek van het Jaar. Dit jaar is dat het boek Moppereend, geschreven door Joyce 

Dunbar, geïllustreerd door Petr Horáček en vertaald door Jesse Goossens. 

 

Moppereend 

Moppereend is een mopperboek om vrolijk van te worden. Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd en er 

is niemand die met haar wil spelen. Tenminste… dat denkt zij.  

Komt het nog goed met eend? Kom erachter tijdens deze gratis muzikale vertelling, verzorgd door De Mixerij.  

 

De Mixerij 

De Mixerij is een nieuw initiatief van Bibliotheek De Kempen, Centrum voor Muziek en Dans, Theater De 

Hofnar en Cordaad Welzijn, allen bewoner van het gebouw De Hofnar. 

 

Onder de naam ‘De Mixerij’ bundelen zij hun krachten en brengen, in een afwisselend programma voor jong 

en oud, elkaars werelden samen. Om mensen met elkaar in contact brengen, te inspireren en soms ook uit te 

dagen zelf creatief aan de slag te gaan. De activiteiten vinden voornamelijk plaats ‘Boven de boeken’ – bovenin 

Bibliotheek De Kempen. 

 

Reserveren 

De toegang is gratis, aanmelden kan via de website van Theater de Hofnar. 

https://hildegardisschool.nl/blok-6-we-zijn-allemaal-anders/


 

HANDBALTOERNOOI 

V.C.H. heeft al verschillende jeugdhandbaltoernooien georganiseerd. Mede dankzij de enorme opkomst en het 
enthousiasme van de deelnemers,  was dit een zeer groot succes! In januari wordt er weer een 
jeugdhandbaltoernooi georganiseerd, ditmaal voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het 
basisonderwijs.    
Het toernooi wordt gehouden op woensdag 29 januari 2020. 
 
Iedereen van groep 6, 7 en 8 kan hieraan meedoen, ook al hebben ze nog nooit gehandbald. Inschrijven is 
mogelijk via nathalievankessel@hotmail.com. Mocht je nog vragen hebben over het toernooi kun je Nathalie 
ook een mailtje sturen. 
 

________________________________________________________________________ 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 23 januari   juf Claire   4B  juf Fieke 

Maandag 27 januari   juf Helma  1/2 C  juf Heidi 

Dinsdag 28 januari   juf Brigitte  1/2 B  juf Heidi 

Woensdag 29 januari   juf Ellen  1/2 A  juf Kimberley 

              juf Claire                           3A                       juf Marian 

Donderdag 30 januari   juf Claire  4B  juf Fieke 

Maandag 3 februari   juf Helma  1/2 C  juf Heidi 

Dinsdag 4 februari   juf Brigitte  1/2 B  juf Heidi 

Woensdag 5 februari   juf Claire                           3A                       juf Marian 

Donderdag 6 februari   juf Claire  4B  juf Fieke 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 6 februari 2020 op de website. 

_________________________________________________________________________________________ 
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