
 

 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                               28-05-2020 NR. 14  

 
Na een lange periode zijn we verheugd iedereen weer te verwelkomen op school in goede gezondheid. Wat 
was/is het een bizarre tijd, sommige ondervinden er weinig last van, andere juist heel veel. Ook zijn er 
gezinnen die familieleden hebben verloren. Iedereen komt met een andere ervaring naar school. Hier hebben 
we begrip voor en we proberen samen de draad weer op te pakken!  
 
Spelen op de speelplaats 
Afgelopen periode was de speelplaats in overleg met politie, jongerenwerk en de gemeente Valkenswaard 
gesloten. Dit was uit noodzaak i.v.m. de vele vernielingen aan toestellen op de speelplaats en aan het 
schoolgebouw. Ondertussen zijn er allerlei maatregelen getroffen en willen we de kinderen graag toegang 
geven tot de speelplaats. Hier hebben we het volgende op gevonden. 
Een buurtbewoner heeft de sleutel gekregen en zal de poort buiten schooltijden (b.v. weekend) openen en 
weer sluiten. Als de poort open is ben je welkom, als de poorten gesloten zijn mag er niemand spelen en 
handhaaft de politie. 
 
Juffrouw Marjolein is in blijde verwachting 
Groep 8 zal tijdens de afwezigheid van juf Marjolein opgevangen worden door juf Annecorien en juf Lonneke. 
Juf Marjolein zal niet iedere dag aanwezig zijn op school, ze werkt dan vanuit huis. 
 
Op 8 juni de school weer helemaal open 
We moeten de richtlijnen nog afwachten. Dit is voor u en voor ons niet altijd fijn want je wil zo graag weten 
wat er wel en wat er niet mag. Toch moeten we nog geduld hebben. Zo gauw er informatie komt uit het 
crisisteam m.b.t. maatregelen per 8 juni zullen we u informeren. 
__________________________________________________________________________________________ 

AGENDA 

Maandag 1 juni                                 Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij 

Dinsdag 2 juni                                    Studiedag, alle kinderen zijn vrij. Noodopvang is mogelijk, graag melden  

                                                             bij W. Louwers 

Dinsdag 9 juni                                    Schoolfotograaf 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 

Aan het einde van dit schooljaar zit voor twee ouders van onze medezeggenschapsraad (MR) de 
zittingsperiode van vier jaar erop en zij zullen zichzelf niet herkiesbaar stellen. Dus, heb jij ook altijd al mee 
willen praten over beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs van je kind? Dan is dit je kans om je aan te 
melden als lid van de MR. 

Wat doet de MR? 

In de medezeggenschapsraad (MR) denk je mee met de schoolleiding over onderwerpen die met school en het 
onderwijs te maken hebben. De schoolleiding mag namelijk niet alles alleen beslissen. Voor bepaalde zaken is 
zij verplicht eerst het personeel te raadplegen en vaak ook de ouders. Dat gebeurt via de MR. De MR heeft dan 
advies- of instemmingsrecht. Ook zijn er onderwerpen waarover de schoolleiding de MR dient te informeren. 
Onderwerpen zoals besteding van de ouderbijdrage, formatie, schooltijden, begroting etc. komen op de 
agenda van de MR. 

De MR van basisschool Schepelweyen is samengesteld uit vijf ouders en 4 leerkrachten. Deelname aan de 
medezeggenschapsraad is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend. We vergaderen 6-8 keer per jaar. 

Interesse? 

Heb je interesse in het beleid van de school, affiniteit met vergaderen en een open, kritische houding? Stel je 
dan beschikbaar als MR-lid en geef dit per mail door aan MRSchepelweyen@gmail.com vóór woensdag 17 juni 
2020. Mogelijk word jij dan uitgenodigd voor de MR-vergadering van maandag 29 juni om kennis te maken 
met de MR! 

Mocht je nog vragen hebben of je wilt meer verduidelijking, je kunt ons altijd bereiken op bovenstaand 
mailadres! Stel je vragen gerust! 

 

 

 

 

mailto:MRSchepelweyen@gmail.com


GOED GEDAAN 

 

Van 4 juni t/m 12 juni werken we met GOED GEDAAN! aan het thema "VRIENDEN”.  

 

Vriendschappen zijn voor een kind belangrijk, maar kinderen maken sneller ruzie met hun vrienden dan 
volwassenen. Van ruzie maken leren kinderen veel (voor jezelf opkomen, emoties uiten), maar zij moeten ook 
leren hoe je ruzies kunt voorkomen of zelf weer goed oplost. 

 

In de klas komt het volgende aan de orde:  
 

• Vrienden willen ook weleens met andere vriendjes spelen of afspreken. 

• Hoe kun je ruzie zélf oplossen in 3 stappen: rustig worden, goed luisteren en  
               samen oplossen. 

• Voor de bovenbouw: het verschil tussen echte vrienden en internetvrienden. 
 
Tips voor thuis:  
 

• Geef elk kind iedere dag een kwartiertje aandacht die hij/zij niet met  
              broertjes/zusjes hoeft te delen; dat vermindert de onderlinge concurrentie. 

• Geef het goede voorbeeld. Schreeuw niet als u boos bent en sla zeker nooit.  

• Laat uw kind zien hoe je conflicten beheerst op kunt lossen. 

• Gebruik de klok/kalender om de tijd eerlijk te verdelen: om de beurt een half uur 
               achter de computer/tablet of om de beurt ´s avonds kiezen wat we kijken op tv. 

• Doorbreek de negatieve sfeer van een “ruziedag” door samen naar het bos te gaan. 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 



SPORT BSO 

 

 

Rennen, springen, klimmen… Bij Sport BSO Den Dries van Horizon Kinderopvang kunnen vanaf voorjaar 
2021 alle kinderen uit Valkenswaard en Dommelen na school terecht om te bewegen en te sporten! Staat 
jouw kind al te springen om te komen? Dat snappen we! Aanmelden is nu mogelijk. 

De nieuwe buitenschoolse opvang (bso) ligt op het sportpark Den Dries, de ideale plek om van diverse 
sportfaciliteiten die het sportpark te bieden heeft gebruik te kunnen maken. Kinderen worden gratis 
opgehaald van alle basisscholen in Valkenswaard en Dommelen. Sport BSO Den Dries is onderdeel van Horizon 
Kinderopvang, een vertrouwde naam voor kinderopvang en bso in Valkenswaard en omgeving. 

Bij de sport bso maken de kinderen op een leuke en leerzame manier kennis met verschillende sporten. Denk 
aan tennis, hockey, rugby, voetbal, maar ook judo, boksen, freerunnen en dansen komen voorbij. Kinderen 
kunnen zelfs zwemles volgen onder bso tijd. Daarnaast zullen we toffe outdoor activiteiten organiseren zoals 
tokkelen en levend stratego. Plezier staat altijd voorop bij de sport bso: het draait niet om winnen of verliezen, 
maar om samenspel! 

Aanmelden 
Meld je kind(eren) aan via onze website: www.horizonkinderopvang.nl/den-dries, de eerste aanmeldingen zijn 
al binnen. Je kunt hier ook het contactformulier invullen als je graag informatie wil ontvangen van alle 
ontwikkelingen rondom de verbouwing en opening. We houden je graag op de hoogte! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Jurgen Wens 
Directeur Sport BSO Den Dries 
Telefoon: 06-83201836 
E-mail: j.wens@horizonkinderopvang.nl 
 

 

__________________________________________________________________ 
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AFWEZIGEN 

Donderdag 28 mei                          Juf Marianne                              4B                               Juf Shaira 

Vrijdag 29 mei                                 Juf Annemarie                            3A                               Juf Shaira 

                                                           Juf Marjolein                               8A                              Juf Lonneke 

Donderdag 4 juni                            Juf Marianne                               4B                             Juf  Anneke 

Maandag 8 juni                               Juf Margo                                     1/2C                         Juf Tamara 

Dinsdag 9 juni                                  Juf Brigitte                                    1/2B                        Juf Shaira 

Woensdag 10 juni                           Juf Annemarie                             3A                            Juf  Anneke                       

Donderdag 11 juni                          Juf Marianne                                4B                            Juf Anneke 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 11 juni 2020 op de website. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


