
   
 

   
 

 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                               11-06-2020 NR. 15  

Fijn dat we allemaal weer op school zijn! 
 
Leerplichtambtenaar 
Als uw kind(eren) niet op school is (zijn) legt de leerkracht contact. Als blijkt dat uw kind(eren) uit voorzorg 
thuis is (zijn) dan heeft school m.i.v. 7 juni de taak dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Valkenswaard. 
 
Rapporten 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen de rapporten woensdag 1 juli, de leerlingen van de overige 
groepen krijgen de rapporten op woensdag 8 juli mee naar huis. 
 
Doorstroommiddag 
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 30 juni in de middag. De leerlingen starten in hun eigen groep en gaan van 
daaruit naar de groep en leerkracht van komend schooljaar voor een kennismaking. Vervolgens gaan ze vanuit 
hun huidige groep om 15.15 uur naar huis. Natuurlijk wordt voor die tijd de groepsindeling bekend gemaakt. 
 
Calamiteiten dag 
Ondanks de Corona maatregelen blijft vrijdag 10 juli voor alle leerlingen een vrije dag dit schooljaar. 
 
Afscheid juf Ingrid en juf Margo 
Juf Margo heeft aangegeven te willen stoppen met werken m.i.v. 1 september 2020.  
In overleg met juf Margo organiseren we haar afscheid na de grote vakantie. 
Juf Ingrid gaat ons ook verlaten. Helaas niet uit vrije wil maar omdat de school de financiële middelen niet 
heeft. Groep 3 gaat samen met juf Annemarie een mooi afscheid voor haar organiseren. Een afscheid dat ze 
verdiend heeft. 
 
Wilma Louwers 
__________________________________________________________________________________________ 

AGENDA 

Maandag 22 juni Juffendag 1/2B 
Dinsdag 30 juni Doorschuifmiddag 
__________________________________________________________________________________________ 



   
 

   
 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u wellicht weet, wordt de ouderbijdrage beheerd door de Stichting Ouderbijdrage Schepelweyen, ook 

wel de SOS genoemd.  

Deze stichting bestaat uit drie leden: een personeelslid van school, juf Lonneke, en twee ouders: 1 ouder uit de 

MR, tevens de penningmeester, Mark van Drogen, papa van Mirthe in groep 8 en 1 ouder uit de OR, Geoffrey 

van Gerven, papa van Mynke uit groep 8 en Flore uit groep 5.  

Na dit schooljaar zal Mark stoppen met zijn taak als penningmeester en zijn wij dus op zoek naar een 

enthousiaste ouder die deze taak over zou willen nemen!  

Als lid van de SOS komen wij een keer of drie per jaar bij elkaar, meestal aan het begin van het schooljaar om 

de begroting voor de ouderbijdrage te bespreken en de facturen voor de ouderbijdrage de deur uit te doen, 

halverwege het schooljaar om de voortgang van de ouderbijdrage te bespreken en aan het einde van het 

schooljaar om de nieuwe begroting op te maken en vast te stellen. Heb jij als ouder een beetje handigheid in 

de omgang met cijfertjes, excel en vind je het leuk om mee te praten over leuke, leerzame uitjes voor onze 

kinderen, dan is het penningmeesterschap misschien wel iets voor jou!  

Heb je nog wat vragen of twijfels, stel ze gerust aan Mark of aan mij! Via een mailtje aan mij, kun je je opgeven 

om volgend jaar de nieuwe penningmeester van de SOS te worden!  

Groetjes, Lonneke, Mark en Geoffrey  

Mailadres:lverspuij@skozok.nl   Tel. nr.:0402019232  

__________________________________________ _____________________________________________ 

GOED GEDAAN! LES 15 

Van 15 t/m 26 juni werken we met GOED GEDAAN! Aan het thema “Ken jezelf”. 
Om goed met jezelf en anderen om te gaan, is het van belang dat kinderen leren nadenken over zichzelf.  
 
Er wordt stilgestaan bij de vragen: 
* Wat zie ik op tv? 
* Wat vind ik leuk, wat eng? 
* Wie vertel ik dat? 

 
 In de klas komt het volgende aan de orde:  

• Enge dingen bestaan niet alleen in de film, soms ook in de echte wereld. 

• Voor de bovenbouw: wat zijn mijn sterke/zwakke punten? 

• Hoe ga ik om met leeftijdgenoten, die een andere smaak en mening hebben dan ik? 
Tips voor thuis:  
* Leer uw kind met mate tv kijken en alleen naar programma´s, die de moeite waard zijn. 
* Veel jonge kinderen begrijpen het verschil tussen “echt” en “fantasie” niet. 
* Geef uw kind een compliment wanneer hij/zij op een goede manier met eigen emoties omgaat of zich 

sociaal gedraagt. 
* Help uw kind wanneer hij/zij nieuw gedrag wil aanleren. Schrijf het goede voornemen officieel op en 

spreek iets leuks af als het een week lang lukt (één keer extra langer opblijven/toetje kiezen/ samen een 
spelletje doen/ samen film kijken). 

__________________________________________________________________________________________ 
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BESTE OUDERS, 

Helaas neemt aan het eind van dit schooljaar een aantal leden van de Ouderraad afscheid. Hierdoor zijn we op 

zoek naar nieuwe leden. 

Wat doet de Ouderraad ? 

De Ouderraad van Basisschool Schepelweyen heeft als doel de samenwerking tussen schoolteam en ouders te 

bevorderen. De belangrijkste taak van de Ouderraad is het assisteren van de leerkrachten bij de verschillende 

activiteiten en het coördineren van de ouderhulp bij deze activiteiten. 

Denk bij deze activiteiten bijvoorbeeld aan de festiviteiten (Sint, Kerst, Carnaval en Pasen), klassenouders 

werven en van informatie voorzien, sportdagen, IVN, onderbouwdag etc. 

Er wordt meestal vijf keer per jaar met z’n allen vergaderd. Daarnaast nog een of meerdere keren een activiteit 

die je organiseert in een klein groepje samen met een leerkracht. De ouderhulp wordt verdeeld, je doet dus 

niet aan alle activiteiten mee. 

Het is vooral erg gezellig om deel te nemen aan de Ouderraad en je bent op een andere manier betrokken bij 

school. 

Als het je leuk lijkt om bij de Ouderraad te komen, vragen we je een mail te sturen naar:  

orschepelweyen@hotmail.nl 

 

__________________________________________________________________________________________ 

AFWEZIGEN 

Donderdag 11 juni Juf Marianne 3B Juf Anneke 
Vrijdag 12 juni Juf Annemarie 3A Juf Claire / juf Anneke 
Maandag 15 juni Juf Margo 1/2C Juf Tamara 
Dinsdag 16 juni Juf Brigitte 

Juf Marjolein 
1/2B 
8B 

Juf Shaira 
Juf Lonneke 

Woensdag 17 juni Juf Ellen 
Juf Annemarie 

1/2A 
3A 

Juf Shaira 
Juf Claire / Juf Anneke 

Donderdag 18 juni Juf Marianne 3B Juf Anneke 
__________________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 25 juni op de website. 

__________________________________________________________________________________________ 
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