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BESTE OUDER 

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zitten er al weer op.  We hopen dat u en uw kinderen 

hebben genoten van een heerlijke ontspannen vakantie. Hopelijk is de batterij weer helemaal 

opgeladen en zijn de kinderen vol energie het nieuwe schooljaar begonnen.  

 

Volgende week staan de kennismakingsgesprekken op de agenda. Een mooie gelegenheid om 

kennis te maken met de groepsleerkracht en  belangrijke informatie over uw zoon of dochter te 

delen. Want daar zijn deze gesprekken voor bedoeld. We leren zo onze leerlingen nog beter 

kennen, met als doel om ze zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.  

In plaats van de gebruikelijke informatiemiddag organiseren we dit jaar op donderdag 20 oktober 

een ouderavond waarbij u kunt kiezen uit diverse workshops  o.a.   Voortgezet onderwijs, 

kleuteronderwijs op Schepelweyen, coöperatieve werkvormen, Skozapp e.a..  

Hierover binnenkort meer informatie, maar noteert u de datum alvast in uw agenda. 

Alle leerlingen krijgen maandag a.s. een brief mee naar huis,  met daarin  belangrijke informatie 

m.b.t. de groep. Heeft u hierover vragen, dan kunt u deze uiteraard ook stellen tijdens de 

kennismakingsgesprekken later in die week. 

Nieuwe gezichten binnen ons team 

Dit schooljaar hebben we een aantal nieuwe gezichten binnen ons team. Allereerst uiteraard onze 

nieuwe KO’er, Manon Geurds. (Zij stelt zich verder in deze Schepelweyzer aan u voor). In onze 

groepen 7 en 8 hebben we twee nieuwe gezichten. Juf Irene Wenting (gr. 8a en 7a) en 

juf Carlijn Elias (8b).  

Naast deze leerkrachten hebben we dit schooljaar ook 4 LIO stagiaires. (Leerkracht in opleiding) 

In groep 8b: Meester Nick Seinstra (ma-di) 

In groep 6b: Juffrouw Linda Cleven (ma-di) 

In groep 5b: Juffrouw Monique van Gerwen (ma) 

In groep 4b: Juffrouw Lindy van Hout (ma-di) 

We wensen ze allemaal een hele fijne, leerzame tijd  

op onze school.  
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AGENDA 

Maandag 12 september voor groep 6B Kennismakingsgesprekken 

Dinsdag 13 september   Kennismakingsgesprekken 

Donderdag 15 september   Kennismakingsgesprekken 

Verbouwing kantoortje kleuteringang 

Op dit moment is er een aannemer bezig met het opknappen van het kantoortje bij de kleuteringang. 

Het kantoortje gaat gebruikt worden door twee  medewerkers van de ICT afdeling van Skozok. Zij 

zullen hier een aantal dagdelen per week werken. Het kan dus zijn dat er de komende weken enige 

overlast is in de gang bij onze kleutergroepen. We proberen deze tot een minimum te beperken. 

Klusouders gezocht? 

Zoals het er nu naar uitziet zal onze conciërge, meester John, enige tijd afwezig zijn. Wie kent er 

iemand die een aantal keer werkzaamheden voor de school zou willen verrichten? Vaders, moeders, 

opa’s, oma’s? Alle hulp is welkom.  

Ook de ruimte rondom de school vereist het nodige onderhoud. O.a. Snoeien, blad ruimen, gras 

maaien enz.  Ook hier is alle hulp welkom!!!  

 

Nieuwe website/ Skozapp 

Wachtwoord of inlognaam kwijt? Andere problemen met inloggen op onze website of app?  

 een nieuw wachtwoord aanvragen kan via de website: Mijn kind(eren) > Wachtwoord 

vergeten.  

 een verzoek doen of probleem doen via de supportpagina van de website:  

https://www.skozok.nl/support/meld-uw-probleem of via het vraagteken in onze SKOZapp.  

Team bs Schepelweyen 

 

 

https://www.skozok.nl/support/meld-uw-probleem


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSUS TOETSENBORDVAARDIGHEID 

De cursus toetsenbordvaardigheid start weer, binnen enkele weken,  in het computerlokaal van 

Basisschool Schepelweyen te Dommelen voor leerlingen van groepen 6,7,en 8 

MET TIEN VINGERS en BLIND TYPEN 
Deze vaardigheid geeft je voorsprong in snelheid en inzicht bij het computergebruik.  

(PC, LAPTOP,TABLET) 

Persoonlijke begeleiding en hulp in de lessen. In een groepje werken is leuk en 
stimulerend.  

Je hoeft thuis niet alleen achter je computerscherm alles uit te zoeken.   

WORD en POWER POINT 

Je gaat teksten, brieven, tekeningen, een werkstuk/presentatie, kaarten, enz. 
ontwerpen, gebruiken, opslaan en bewerken.   

PERSOONLIJKE BEGELEIDING  (speciale aandacht en training bij dyslexie) 

SPELENDERWIJS LEREN OMGAAN MET DE COMPUTER  

HET TOETSENBORD BLINDELINGS LEREN BEDIENEN (ook als je op een tablet werkt) 

BELANGRIJKE VAARDIGHEDEN/MOGELIJKHEDEN  IN WORD EN POWER POINT 

 

Bij veel opdrachten tijdens de laatste jaren van de basisschool en in het vervolgonderwijs zal deze 

kennis zeker zijn vruchten afwerpen. Een kind dat blind kan  typen  en dus niet voor elke letter op het 

toetsenbord hoeft te turen, houdt ook meer ruimte voor andere dingen in zijn hoofd.  

Ook de opgedane kennis van WORD en POWER POINT is onmisbaar in de verdere school- en 

studiejaren. 

De complete cursuskosten bedragen  € 185,--.   

Er worden 12 lessen van 1,5 uur, om de twee weken, gepland.  

De lestijden zijn aansluitend aan de schooltijden.  

Bij een groot aantal aanmeldingen worden de groepen gesplitst. (15.15 uur en 16.45 uur) 

De opleiding zal worden afgesloten met een erkend diploma. Meer info is te vinden op 

www.oimanhattan.nl 

Verdere informatie en opgave voor deze cursus: 

Strook op school inleveren bij José aan de receptie of zonder postzegel, naar Antwoordnummer 97 

6040 VB  ROERMOND 

Of bel 0475 – 53 47 68  (werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur). 
_________________________________________________________________________________ 

Ja, ik wil nadere informatie over de cursus toetsenbordvaardigheid op de computer: 

Familienaam……………………...........….Roepnaam  zoon/dochter…………………................……… 

Adres……………………………………………………………...........................…………………………… 

Postcode woonplaats…………………………………………………………………...........................……. 

Telefoon……………………...…...........…E-mail ......…………….....……………………...................…… 

Groep (schooljaar 2016-2017…………...School:…………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en dat geldt ook voor  BSO Schepelweyen. 

Hopelijk heeft iedereen een hele fijne vakantie gehad en zijn de batterijen weer opgeladen, zodat 

we er samen weer een leuk jaar van kunnen maken. In zo’n eerste week na de vakantie is het 

voor sommige kinderen altijd spannend. Nieuwe klas, nieuwe juf en misschien ook wel nieuw op 

de BSO! Daarom hebben we de eerste week altijd een witte week. Dat wil zeggen dat iedereen 

weer even moet wennen en dat er nog geen “vaste” activiteiten gepland staan. Maar, dat betekent 

natuurlijk niet dat we geen leuke dingen gaan doen! De weken daarna zijn er ook weer leuke 

activiteiten te doen, maar nog niet vast aan een thema. Daar gaan we pas mee van start vanaf 26 

september. Het thema zal dan zijn: 

NATUUR 

Op die dag is het ook toevallig studiedag dus zouden we graag willen weten of uw kind(eren) dan 

wel/niet naar de BSO komen. De leidsters zullen u hier ook naar vragen. 

 

Voor de ouders die dit jaar voor het eerst hun kind naar school brengen zal ik een kort stukje 

vertellen over het reilen en zeilen op de BSO.  

Kinderen worden na school door ons opgevangen zodat u met een gerust hart kunt gaan werken. 

De kleuters worden door ons opgehaald in de klas en vanaf groep 3 komen de kinderen zelf naar 

de BSO gelopen. Er wordt gezorgd voor fruit en drinken bij binnenkomst en daarna wordt er een 

activiteiten programma aangeboden waar de kinderen aan mogen deelnemen. Denk hierbij aan 

knutselen, koken, buiten spelactiviteit, gym etc. Ze zijn er vrij in om ook zelf te verzinnen wat ze 

willen doen, want het is tenslotte hun vrije middag. Rond half 5 wordt er nog gezorgd voor drinken, 

een cracker en wat groenten. Tussen 17.00-19.00 worden de kinderen dan weer opgehaald door 

hun ouders. Dit is in het kort een beetje hoe de dag verloopt. Mocht u nog vragen hebben of heeft 

u interesse in de opvang, loop dan gerust even bij ons binnen of bel naar 040-7601050. Wij staan 

u graag te woord om uw vragen te beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Team BSO Schepelweyen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Er liggen nog heel veel gevonden voorwerpen op school. Deze worden volgende 

week woensdag 14 september na schooltijd (12.15 uur) op het schoolplein op tafels 

gelegd zodat u kunt kijken of er nog iets van uw kind bij ligt.  

Alles wat dan nog overblijft wordt weggedaan.  

 

TSO SAMEN ETEN 

 

In het nieuwe schooljaar veranderen er wat regels bij het overblijven! 

 

Aanmelden moet voor 10.30 uur gebeuren!  

Via telefoonnummer 06-47162799 (app, sms of bellen)  

Mailen kan ook altijd naar: schepelweyen@tsosameneten.nl  

Vergeet niet om uw kind(eren) aan te melden en/of af te melden! 

Als de kinderen niet zijn afgemeld voor het overblijven, zal dit voortaan gewoon in rekening gebracht 

worden.  

De kosten van het overblijven worden m.i.v. schooljaar 2016/2017,  €2,20 per keer. 

 

We vragen u heel vriendelijk om geen snoep/koek mee te geven aan uw kinderen, maar kies bij 

voorkeur voor een gezonder alternatief. Geef ze ook voldoende drinken mee.   

Tevens vragen wij (bij de kleuters) om reservekleding mee te geven als een kleuter nog wel eens 

een ”plasfoutje” heeft.  

 

We zijn met spoed op zoek naar overblijfkrachten. Info via bovenstaand tel.nr. 

Samen Eten  

Debby  

 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=PHtxr0EyO3WzyJ80ChPKvjzJjSNNuRRT_UE1zUXjlTB_7r_b_dbTCA..&URL=mailto%3aschepelweyen%40tsosameneten.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVN SCHOOLJAAR 2016-2017 

Beste ouders, 

De data voor het IVN voor het nieuwe schooljaar zijn bekend. Daarom wederom een oproep. 

In oktober zullen onze kinderen de tentoonstelling van het IVN weer bezoeken. 

Het project, dit jaar, heet: “Het rijk van koning Eik” 

 

Het rooster van de bezoekdata is als volgt: 

Oktober VM*) NM*)   Oktober VM*) NM*) 

Maandag   10 Okt 1/2a 3a   Maandag        17 Okt  4a    5b 

Dinsdag      11 Okt 1/2b 3/4b   Dinsdag          18 Okt 6a 7a 

Verkeersdag       Woensdag      19 Okt 6b   

Donderdag  13 Okt 1/2c 5a   Donderdag     20 Okt 8a 7b 

Vrijdag       14 Okt 4c     Vrijdag            21 Okt 8b  

 

                 *) VM=voormiddag  NM=namiddag 

 

De informatieavond voor de ouders is Woensdagavond 5 Okt om 20.00 uur in het 

Natuureducatiecentrum D’n Nieuwe Hof (IVN gebouw), Bosstraat 25. 

Tel. 040-2018395. 

Bezoek ook eens de website van het IVN dan krijgt u alvast een indruk. 

www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw hulp! U kunt zich opgeven via het opgaveformulier van het infopakket 

wat uw kind deze week meegekregen heeft.  

  

Groetjes, 

 

Meester Frans & Juf Petri & Ellen van Ham(OR) 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinusbi2OXNAhVJlxQKHVAIBiEQjRwIBw&url=http://robijn-merlijn.blogspot.com/2011/06/koning-hulst-en-koning-eik.html&psig=AFQjCNESpr7cg4p5zWH_6mMRtzY3RMyKvw&ust=1468129927832332


Dringende oproep voor nieuwe leden Communiewerkgroep 
Al jaren wordt met veel plezier de Eerste Heilige Communie in Dommelen voorbereid door pastores 

en ouders die deel uitmaken van de Communiewerkgroep. Maar dat kan alleen zo blijven bestaan als 

meerdere vrijwilligers zich hiervoor willen inzetten. Een aantal leden is gestopt, omdat hun kinderen 

de communie al hebben gedaan. We zijn daarom dringend op zoek naar versterking. We denken 

hierbij vooral aan ouders met kinderen die hun communie nog niet hebben gedaan en ook willen 

meehelpen in een jaar dat hun kind de communie niet doet. Maar ook anderen zijn welkom! We 

streven ernaar van elke school in Dommelen een vertegenwoordiging te krijgen.  

Dus, vindt u het belangrijk dat de Communie in Dommelen gevierd kan blijven worden en wilt u daar 

uw steentje aan bijdragen? Neem dan contact op met Heddy Sengers 040-2011674/06-40382475 of 

mail naarcwgdommelen@outlook.com         

     

 

 

 

 

            

EVEN VOORSTELLEN 

Afgelopen maandag ben ik gestart als kwaliteitsondersteuner 

op basisschool Schepelweyen. De kennismaking met het team 

en een rondje langs de klassen heeft al plaatsgevonden, een 

mooie club collega's en kinderen! 

Hiervoor werkte ik met veel plezier een heleboel jaren op een 

andere Skozok school in Aalst.  

Samen met de leerkrachten kijk ik mee wat nodig is voor de 

groep, een groepje of een individueel kind. Een aantal keren 

per jaar hebben we een groepsbespreking waarin we samen 

kijken wat de groep nodig heeft en hoe het lukt om dat voor 

elkaar te krijgen. 

Als meedenken over uw kind nodig is, geeft de leerkracht dat 

aan en kan ik aanschuiven bij een gesprek en komen we elkaar 

tegen. 

Samen met Hein, bouwleiders en het hele team gaan we verder 

bouwen aan wat er al is op Schepelweyen, ik heb er zin in!                                                              

Tot  ziens!  

Manon Geurds  

 

 

mailto:cwgdommelen@outlook.com


 

                     OUDERBRIEF 

Beste ouders/verzorgers, 

Deze week en volgende week werken we met “Goed Gedaan” aan het thema WENNEN. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar moeten kinderen weer wennen aan het schoolritme. 

Daarnaast krijgen ze vaak een andere leerkracht en andere klasgenootjes. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

-aan iets nieuws of een verandering moet je altijd even wennen. 

-hoe stel je je voor aan mensen, die je nog niet kent: aankijken, handje geven en naam noemen. 

(onderbouw) 

-elke verandering heeft nadelen, maar ook voordelen (bovenbouw). Je went sneller als je ook op 

voordelen let. 

                                                                 

Tips voor thuis: 

*Maak een kinderagenda. Op een weekplanner of magneetbord geeft u met symbooltjes of 

woorden aan wat er elke dag op het programma staat. 

*Bekijk en bespreek elke ochtend wat er voor die dag op het programma staat. 

*Vertel uw kind over een moment, waar uzelf ooit aan hebt moeten wennen. 

*Geef het goede voorbeeld door zelf van situaties niet alleen de vervelende maar ook de leuke 

kanten te benoemen. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6l_v2XxscCFcgKGgod-P4HMA&url=http://www.oranje-nassauschool.net/nieuws/pagina-18.html&ei=nWXdVc7iAsiVaPj9n4AD&psig=AFQjCNGVrElS_cGmWBHIrujRgz_nv_oo9g&ust=1440659195313843
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCJewhKabxscCFcfVGgodG94Arw&url=https://www.deltascholen.org/de-Ni-je-Veste/&ei=FmndVZfNFMera5u8g_gK&psig=AFQjCNGHwiIg9lBW_yCbbDNwwtPWGK-tuw&ust=1440660075385555


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 22 september 2016 op de website. 

 

AFWEZIGEN 

Donderdag 8 september  Juf Marianne   3/4B  Juf Germa 

     Juf Marlies   5B  Meester Jos 

Maandag 12 september  Meester Ton   8A  Juf Irene 

     Juf Margo   1/2C  Juf Germa 

     Meester Frans  6A  Meester Jos 

Woensdag 14 september  Juf Ellen   1/2A  Juf Helma 

     Juf Lenny   8B  Juf Carlijn 

Donderdag 15 september  Juf Marianne   3/4B  Juf Germa 

     Juf Marlies   5B  Meester Jos 

Maandag 19 september  Meester Ton    8B  Juf Irene 

     Juf Margo   1/2C  Juf Claire 

     Meester Frans  6A  Meester Jos 

Woensdag 21 september  Juf Ellen   1/2A ` Juf Claire 

     Juf Lenny   8B  Juf Carlijn 

Donderdag 22 september  Juf Marianne   3/4B  Juf Germa 

     Juf Marlies   5B  Meester Jos 

  

 

 
VERJAARDAGEN 

September 

12 Nic Verberk  8A                              

15 Abel van der Steen 8A 

10 Lucas Kremers 7A 

11 Siem van Drogen 7A                                                

11 Kris Vermeulen 7A 

14 Teun Scheffers 4C 

21 Quinten Fransen 3A 

14 Levi van Hout  1/2A 

18 Hugo Foederer 1/2B 

19 Faya Barten  1/2C 


