
 

 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                             20-02-2020  NR. 12  

 

Nieuwe meubels 
Voor de groepen 3 t/m 5/6 zijn er nieuwe tafels en stoelen besteld voor de leerlingen.  
De levertijd zal rond de meivakantie zijn.  
 
Veilig van school naar huis 
Het veilig oversteken voor de leerlingen die van school naar huis gaan komt steeds vaker in het 
geding door de auto’s die langs de weg en op de stoep geparkeerd staan. Graag uw aandacht 
hiervoor.  
 
Leerlingenraad 
Na de carnavalsvakantie gaan we starten met een leerlingenraad! 
Met als doel: de leerlingen mee te laten denken over alles wat met school te maken heeft, de 
betrokkenheid van eenieder te vergroten. 
Hoe gaan we dit aanpakken? 

 Alle groepen 6,7 en 8 krijgen in de hal een informatie bijeenkomst. 

 Iedereen die interesse heeft uit de groepen 6 (ook de groep 6 leerlingen uit 5/6) groepen 7 en 
groepen 8 kan zich verkiesbaar stellen.  

 We organiseren verkiezingen in de groepen, daaruit komt per groep één afgevaardigde.  

 De leerlingenraad wordt gepresenteerd aan alle leerlingen van de school.  

 Zij gaan maandelijks in gesprek met Wilma Louwers (directeur) over de gang van zaken op 
school. Ook halen zij vraagstukken op in alle groepen en verzorgen een terugkoppeling. 

 
Extra handen in de klas 
Dit schooljaar zijn we gestart met “extra handen” in de klas voor de bovenbouw groepen en groep 3.  
Na de kerstvakantie zijn de “extra handen” (zoals vorig schooljaar is afgesproken) ingezet bij de 
kleuters i.v.m. de grootte van de groepen tot aan de grote vakantie.   
 
Penningmeester  
De MR is op zoek naar een penningmeester. Wilt u meer informatie over de taken van de 
penningmeester, neem dan contact op met de huidige SOS bestaande uit Lonneke Verspuij 
(leerkracht), Geoffrey van Gerven (ouder) of  Mark van Drogen (ouder). 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
 
____________________________________________________________________________________ 

 



AGENDA 

Vrijdag  21 februari  Carnaval!  

24 februari t/m 28 februari  Carnavalsvakantie 

_________________________________________________________________________________________ 

 

OUDERBRIEF GOED GEDAAN!!  

Van 02 t/m 13 maart werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "Kiezen”.  
Het is goed als kinderen leren om zelf keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Als 
kinderen groter worden, moeten zij immers steeds nieuwe keuzes maken. Kinderen, die zelf hebben leren 
nadenken over gevolgen van hun keuzes, kiezen dan beter! 
 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

 Als je zelf mag kiezen, moet je goed kijken en nadenken: 
o wat kan ik allemaal kiezen? 
o wat gebeurt er dan en wat zijn evt. de gevolgen? 
o wil ik dat wel? 

 Doe of kies ik dan wat het fijnste of beste lijkt? 
 
Tips voor thuis:  

 Vertel uw kind steeds waarom u bepaalde keuzes maakt. 
Door een waarom te geven, leert uw kind waar je op moet 
letten als je kiest, en wat de gevolgen van een bepaalde 
keuze kunnen zijn. 

 Geef uw kind de ruimte om zelf keuzes te maken. Hou die keuzes voor een kleuter wel klein en 
overzichtelijk; laat ze kiezen uit 2 mogelijkheden die u bepaalt: wil je een appel of een banaan? 
Behoed oudere kinderen juist voor gevaarlijke misstappen, maar weet dat een kind ook om moet leren 
gaan met tegenvallers!  

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

E-WASTE RACE 

Op 9 maart komt wethouder Theo Geldens van de gemeente Valkenswaard naar onze school om het startsein 

te geven voor de E-waste race. 

De leerlingen van de groepen 8 nemen deel aan deze wedstrijd. Ze leren tijdens dit project over 

grondstoffenschaarste, duurzaamheid en het recyclen van elektronische apparaten.  

U kunt ons helpen door uw oude elektronische apparaten aan te bieden. Via de website www.ewasterace.nl 

kunt u, na 9 maart, aangeven wanneer de leerlingen deze apparaten bij u thuis kunnen ophalen. Hiervoor 

krijgen de leerlingen punten. De school met de meeste punten wint een leerzaam schoolreisje. Helpt u ons? 

Alvast bedankt! 

 

 

  

http://www.ewasterace.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijmfLPr7TgAhXHbVAKHXamCTAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.malscheland.nl/diensten/keuzes&psig=AOvVaw1YK8rEY2FYSVa2AldoLNy5&ust=1549998164299631


INFORMATIEAVOND GGD 

Bedplassen, daar wil je toch vanaf! 

‘s Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in 

het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder! 

Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op donderdag 5 maart een informatieavond voor ouders van 

kinderen die regelmatig in bed plassen. 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s 

informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook 

bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.  

 

U bent van harte welkom op donderdag 5 maart in het auditorium van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. 

Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor 

deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro. 

 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost 

www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422. 

________________________________________________________________________ 

AFWEZIGEN 

Donderdag 20 februari   juf Claire   4B  juf Fieke 

                                                                                     juf Nadine                        8B                        meester Adrie 

Maandag   2 maart   juf Helma  1/2 C  juf Heidi 

Dinsdag   3 maart   juf Brigitte  1/2 B  juf Heidi 

Woensdag   4 maart   juf Ellen  1/2 A  juf Kimberley 

              juf Claire                           3A                       juf Fieke 

Donderdag   5 maart   juf Claire  4B  juf Fieke 

Vrijdag    6 maart   juf Claire  1/2 C  juf Shaira 

Maandag   9 maart   juf Helma  1/2 C  juf Heidi 

                                                                                     juf Ulrike                           7B                       meester Adrie 

Dinsdag 10 maart   juf Brigitte  1/2 B  juf Heidi 

Woensdag 11 maart   juf Claire                           3A                       juf Fieke 

Donderdag 12 maart   juf Claire  4B  juf Fieke 

_________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 12 maart 2020 op de website. 

_________________________________________________________________________________________ 


