
Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voor u weer een nieuwe Smelenderwijs de eerste van het schooljaar 2017-2018.

De volgende Smelenderwijs verschijnt op dinsdag 3 oktober 2017.
Wilt u kopij aanleveren voor De Smelenderwijs dan kan dat t/m 29 september 2017.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Smelenderwijs.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Smelen

Voorstellen Ulrike Peels

Smelenderwijs 6 september 2017



Hallo allemaal!!

Ik ben Ulrike Peels en woon in Valkenswaard. Ik ben 22 jaar oud en studeer aan de Fontys PABO.
Twee jaar geleden heb ik al eens stage gelopen op de Smelen dus voor sommige leerlingen zal ik
een herkenning zijn. Dit schooljaar zal ik gaan afstuderen in groep 8. De eerste week is alweer
voorbij en heb een enorm goed gevoel over de klas en school. Ik heb er weer zin in!

Voorstellen Suzan Leenders

Hallo allemaal,

Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuwe leerkracht van de Smelen. Ik ben Suzan Leenders
en ik ben 25 jaar. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan Hogeschool de Kempel. Sindsdien ben ik
werkzaam geweest bij de Internationale School in Eindhoven en bij de Klepper in Luyksgestel.

Dit schooljaar ga ik aan de slag bij de Smelen. Ik zal 5 dagen per week les gaan geven in groep
3. Ik kijk er naar uit om er een gezellig en goed schooljaar van te maken met de kinderen én
ouders.

Tot snel,
Suzan Leenders

Uitnodiging IVN



Kom je mee?
Als je het leuk vindt om buiten te zijn, de natuur van dichtbij te beleven en op een speelse manier
de natuur te ontdekken, dan is het Jeugd-IVN, speciaal voor kinderen de 8 en 13 jaar oud,
misschien wel wat voor jou.

Wat doe je bij het jeugd IVN?
- Op BEESTJESJACHT gaan
- de poten van een MILJOENPOOT tellen
- SPEUREN naar sporen
- je NEUS in een nestkastje steken
- SCHEPNETJES vies maken
- op SPINNENJACHT gaan
- in VUUR en VLAM staan
- als een AAP in de boom klimmen

Wanneer?
Het Jeugd-IVN in Valkenswaard komt eens in de maand samen.
De groep voor 8-10 jarigen op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur en
de 11-13 jarigen op zondagochtend van 9.00 tot 12.15 uur.

Voor deelname aan de activiteiten vragen wij een vergoeding van € 15 per jaar voor de 8-10 jarigen
en 20 € voor de 11-13 jarigen.

Meedoen / vragen?
Een keertje meedoen om te kijken of je het leuk vindt, kost niets.
Stuur een mailtje naar h.baken@chello.nl en ontvang een uitnodigingsmail voor de eerst volgende
bijeenkomst.

Daarnaast kun je altijd een kijkje nemen op onze website:
https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/jeugd-ivn

Gigakids typeles



Type les na schooltijd door een GigaKids typedocent

Hallo,

Ik ben Conny Borsboom, type docent GigaKids, en start in de eerste week van oktober bij uw
zoon/dochter op school met de GigaKids typecursus .                                                                 

GigaKids staat voor:
Persoonlijke aandacht, begeleiding en huiswerkcontrole.
Een online programma, kinderen kunnen op school en thuis inloggen, oefenen, ik en u als ouder
kunnen de vorderingen bijhouden.                                                       
Leer typen in 12 weken (afgesloten met exame en diploma)
Met een aangepast programma voor dyslexie                                  
Aangeraden voor groep  7 en 8

Zoals u weet doen kinderen  tegenwoordig steeds meer met de computer, ook voor school. Dan is
het natuurlijk handig als ze goed kunnen typen. Daar hebben ze de rest van hun leven plezier van!!
De lessen duren ongeveer 45 minuten.
De kosten bedragen € 140, -.
We werken met een computerprogramma via het internet.
Na de 12 lessen volgt een examen( is les 13).
Omdat je ook thuis moet oefenen, heb je thuis een computer nodig met internet.

Lestijden De Smelen: van 15.30 – 16.15 uur
Tussen 15.20 en 15.30 kunnen ze eventueel even iets eten en drinken onder mijn toezicht (graag
zelf meenemen).

Lesdag De Smelen: Dinsdag en/of donderdag, aan de hand van het aantal aanmeldingen zal ik 1 of
2 groepen samenstellen. Het kan zijn dat de lessen plaatsvinden bij De Grasspriet. Dit ook aan de
hand van het aantal aanmeldingen.

Aanmelden: U kunt een mail sturen naar: info@connyborsboom.com  
Aanmelden graag voor 12 september.

Voor meer informatie kunt kijken op de site www.GigaKids.nl

Vriendelijk groet,
Conny Borsboom,

mailto:info@connyborsboom.com
http://www.GigaKids.nl


Type docent Gigakids
M: 06-31750203

Passiespel

Na een geslaagde vierde lustrumviering op Goede Vrijdag jl., gaan we komend jaar voor de 21e
keer Het Passiespel opvoeren.

Het wordt gehouden op Goede Vrijdag 30 maart 2018.

U denkt misschien: “Dat duurt nog even”, maar onze werkgroep wil graag het aantal kinderen dat
mee gaat doen rond hebben vóór de herfstvakantie.

Wat houdt het in: Wij zijn op zoek naar kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar om op  Goede
Vrijdag, Het Passiespel uit te beelden, een musical over de laatste dagen van het leven van Jezus.

Op uw school zijn vast een aantal zeer enthousiaste kinderen te vinden, die houden van zingen en
toneelspelen. Wij hebben ongeveer 35 tot 40 kinderen nodig om dit spel uit te kunnen voeren.

In september wordt via de dag- en weekbladen ook extra aandacht besteed aan Het Passiespel.
Heb

Heb je zin om mee te doen?
Waaraan:         Musical “Het Passiespel”
Waarover:        Laatste dagen van het leven van Jezus
Door wie:         Kinderen van 6 tot 14 jaar
Wanneer:         30 maart 2018, om 19.00 uur  (Goede Vrijdag)
Waar:               Nicolaaskerk, Markt Valkenswaard
Oefenen:          op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
Vanaf:              januari 2018 (m.u.v. voorjaarsvakantie)

Aanmelden en/of vragen:       
Wilma Dekkers tel. 040-2044753
Karin van Lankveld tel. 040-2044633

Of mail naar: het.passiespel@gmail.com



Website: www.hetpassiespel-valkenswaard.nl

De DahliaRun

Op zondag 10 september 2017 vindt in Valkenswaard het jaarlijks Bloemencorso plaats.

Op de vooravond van het Bloemencorso wordt dit jaar voor het eerst “de DahliaRun” door ons
georganiseerd in overleg en met ondersteuning van het Bloemencorso.

De DahliaRun is géén wedstrijd maar een funrun die loopt over het parcours van de Bloemencorso.
Het is een  soort Colorrun, waar de deelnemers (vanaf 5 jaar oud) tijdens het lopen bestrooid
worden met zes verschillende kleurpoeders.

Verdere details vindt u in de bijlagen en op onze website: www.avv-atletiek.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons mailen via avv.dahliarun@gmail.com of bellen via mobiel
telefoonnr 06 12 26 48 67.

Dit evenement kan bij slagen uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende funloop aan de vooravond
van het Bloemencorso.  Wij gaan er in ieder geval voor!

Download hier de volledige informatie.

Klaar voor school

http://www.hetpassiespel-valkenswaard.nl
http://www.avv-atletiek.nl
https://www.bsdesmelen.nl/-temp-uploads/98BCF8F5-5056-873B-09C49CC537E660DC.html#


Interactieve bijeenkomst “Klaar voor school?!”       

Op donderdag 14 september 2017 van 20.00 tot 22.00 uur is er een interactieve bijeenkomst in de
bibliotheek van Valkenswaard met als thema “Klaar voor School?!”
Deze bijeenkomst is een samenwerkingsverband tussen de partners va het Centrum Jeugd en
Gezin Valkenswaard en Bibliotheek de Kempen.

Een interactieve bijeenkomst over de voorbereiding voor jou en jouw kind op de basisschool. De
bijeenkomst is zowel informatief als praktisch.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. wat kan Zuidzorg, GGD en Centrum Jeugd en Gezin
Valkenswaard voor u betekenen, taalontwikkeling, zindelijkheid, voorbereiding op het naar school
gaan, opbouw van een schooldag, ouderparticipatie, zelfredzaamheid, zindelijkheid.

Opgeven kan per e-mail bij één van onderstaande opties:
- Mieke Schellekens, Jeugdverpleegkundige GGD Brabant-Zuidoost m.schellekens@ggdbzo.nl
- Tessa de Goede, Jeugdverpleegkundige Zuidzorg t.degoede@zuidzorg.nl
- Bibliotheek Valkenswaard valkenswaard@bibliotheekdekempen.nl

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Voorstellen Floor van Calsteren

mailto:m.schellekens@ggdbzo.nl
mailto:t.degoede@zuidzorg.nl
mailto:valkenswaard@bibliotheekdekempen.nl


Beste ouders,

Ik ben Floor van Calsteren, 31 jaar en ben komend schooljaar op woensdag, donderdag en vrijdag
leerkracht van groep 1/2a. Samen met mijn vriend René en zoontje Bram woon ik sinds kort in
Dommelen. Ik ben momenteel 6 jaar werkzaam in het basisonderwijs. De eerste jaren heb ik in
Arnhem gewerkt, waar ik ook mijn PABO opleiding heb gevolgd. In 2014 ben ik naar Valkenswaard
verhuisd waar ik op meerdere Skozok scholen heb mogen werken.

In mijn vrije tijd lees ik graag boeken en bezoek ik zo af en toe een concert.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd even bij mij binnen komen lopen.

Vriendelijke groet,
Floor van Calsteren

Voorstellen Patrica Vervetjes

Misschien bent u mij al tegen het lijf gelopen afgelopen dagen. Zo niet, stel ik mij graag even aan u
voor. Ik ben Patricia Vervetjes, 22 jaar, geboren en getogen in Veldhoven. Eind juni 2016 heb ik
mijn Pabo diploma behaald in Eindhoven. Mijn eerste werkervaring heb ik ook opgedaan in



Eindhoven en sinds het begin van dit kalenderjaar ben ik werkzaam bij SKOzoK. Daar heb ik vooral
een langdurige vervanging vervuld in groep 6-7 in Soerendonk.

Ik sta graag in de bovenbouw dus ik ben erg blij dat ik dit jaar fulltime groepsleerkracht van groep
7b mag zijn. We hebben een fijne start gehad en gelukkig zijn de kinderen erg behulpzaam. Met
hun hulp zal ik zeker snel mijn weg vinden in de school.

Sport Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Sportonderwijs Gemeente Valkenswaard.
Editie 20 / September 2017

Nieuwsbrief downloaden, klik hier

Start schooljaar

Start schooljaar 2017-2018

https://www.bsdesmelen.nl/-temp-uploads/98BCF8F5-5056-873B-09C49CC537E660DC.html#


Tijdens de vakantie is er hard gewerkt om de school er weer tiptop uit te laten zien. Zowel de
binnen- als de buitenkant is opnieuw geschilderd, de vloeren zijn in de was gezet en de lokalen
weer netjes ingericht. Onze conciërge Eugène heeft in de vakantie heel wat uurtjes gewerkt om
alles te coördineren, de buitendiensten aan te sturen, het afval af te voeren, de nieuwe
leermiddelen klaar te leggen voor de leerkrachten, enz., enz.

We zijn op maandag 28 augustus gestart met 263 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Naast
nieuwe leerlingen hebben we 3 nieuwe leerkrachten in het team en gelukkig ook weer een aantal
stagiaires. Binnenkort stellen zij zich aan u voor.

We gaan er weer een fijn schooljaar van maken. Hoe we dat doen, zullen we u vertellen op de
informatieavonden die binnenkort plaats gaan vinden:

Maandag  11 september    Onderbouw    (groep 1 t/m 3)   aanvang: 19.00 uur
Dinsdag    19 september    Middenbouw  (groep 4 t/m 6)   aanvang: 19.00 uur
Dinsdag    26 september    Bovenbouw    (groepen 7 en 8)  aanvang: 19.00 uur

Zijn uw gegevens up- to-date?
Mocht er iets gewijzigd zijn in uw gegevens (telefoonnummer, noodnummers, e-mail, huisarts of
voor ons andere belangrijke zaken) dan willen wij u vriendelijk vragen om dit via de mail kenbaar te
maken aan onze administratieve kracht Stans: speters@skozok.nl.

De Smelen

De Smelen 109, 5553 CT Valkenswaard

bsdesmelen.nl

Vragen? 040 2076656 of infodesmelen@skozok.nl

 


