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Ouderinfo-avond 
De jaarlijkse ouder-infoavond is goed bezocht. In alle groepen is de informatie gegeven die ouders 
een idee geven op welke manier er in betreffende groep gewerkt wordt. Daarbij hebben we van een 
leesmediacoach informatie gekregen over mediawijsheid en heeft zowel de OR als de MR hun 
jaarverslag gepresenteerd. Ook hebben we afscheid van twee MRleden genomen. Gelukkig zijn er 
weer nieuwe ouders bereid gevonden om het stokje over te nemen. Van de OR zijn Jos Bekkers 
(vader van Lorenzo uit groep 1) en Petra Wammes (moeder van Suze uit groep 3) lid geworden. Bij de 
MR is afscheid genomen van Petra Boon en Vladimir den Baars en zijn Janet Visser (moeder van Tijn 
uit groep 2) en Etienne Budde (vader van Jurrien uit groep 6) als nieuwe leden welkom geheten. 
Petra en Vladimir, van harte bedankt voor al jullie werk voor de MR! De nieuwe leden wensen we 
een vruchtbare samenwerking en veel succes bij hun taak! 
  
Bereikbaarheid en ouderhulp, brieven graag ingevuld retour! 
Enige tijd geleden heb ik u een briefje voor bereikbaarheid in geval van nood en een hulpouderbrief 
toegestuurd. Nog niet alle brieven zijn retour gekomen. Wilt u ze alstublieft nog deze week ingevuld 
mee terug naar school geven? Dan kunnen zowel de leerkrachten als de ouderraad hun administratie 
weer actueel maken! 
  
Kinderboekenweek 
Morgen 2 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek weer! 
Gerrie Immink heeft ook dit jaar gezorgd voor een prachtig stilleven in de patio rond het thema. 
Het thema is dit keer “Klaar voor de start!” Op school willen we hier uitgebreid aandacht aan geven. 
Ons programma ziet er als volgt uit: 
Woensdagmorgen openen we met ochtendgymnastiek met alle leerlingen. We zingen dan ook het 
speciaal geschreven lied van Kinderen voor kinderen samen. 
De boekenkast met nieuwe boeken van de bibliotheek zal deze eerste dag ook ingewijd worden. 
Marion de Ronde helpt ons met het uitlenen daarvan en we hebben besloten dat het ook mogelijk 
wordt om een boek uit deze kast thuis te lezen. Elke vrijdagmiddag van 12.00u tot 12.30 is er 
gelegenheid voor leerlingen om een boek te lenen voor thuis. In het gekozen boek staat dan een 
uiterste inleverdatum. Natuurlijk kunnen de boeken ook op school gelezen worden, in dat geval kan 
er altijd gekozen worden uit de kast mits er bijgehouden wordt welk boek je in je bezit hebt. De kast 
heeft geen groot aantal boeken, vooral in het begin verwachten we dat de meeste boeken snel 
uitgeleend zullen zijn. 
Op 5 oktober organiseert Colin Vernooij uit groep 7 een sponsorloop in de speeltuin. De opbrengst 
gaat naar KIKA. Deze activiteit komt voort uit een opdracht van onze nieuwe  taalmethode. Groep 7 
moest een draaiboek van een activiteit maken waarvan de opbrengst aan een goed doel geschonken 
zou worden. We zijn trots op Colin die deze opdracht ook in de praktijk gaat brengen! 
De hele week mogen leerlingen meedoen aan de wedstrijd voor voorleeskampioen. Aan welke 
voorwaarden voor het voorlezen moet worden voldaan vindt u in de bijlage. 
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De groepskampioenen komen in de finale op dinsdagmiddag de 8ste vanaf 13.15 uur voor alle 
leerlingen. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom. Een speciale jury bepaalt wie de 
voorleeskampioen 2013 wordt van De Klepper. 
De hele periode zal er in de klassen extra worden voorgelezen, zal er op verschillende manieren extra 
aandacht voor boeken zijn en mogen de leerlingen  hun lievelingsboeken mee naar school brengen 
en er in de klas over vertellen. 
Donderdagavond 10 oktober is er een inloopavond voor alle leerlingen met hun ouders en opa’s en 
oma’s. De leerlingen kunnen dan in hun klas laten zien waar ze de afgelopen weken aan gewerkt 
hebben. Vanaf 19.00 zal er gelegenheid zijn voor de kinderen om een optreden in het thema van de 
KBW, te verzorgen op het podium in de patio. Hiervoor kunnen de kinderen zich opgeven bij de 
leerkracht. Uiterlijk om 20.00 uur zal dit avondprogramma afgelopen zijn. 
Vrijdagochtend 11 oktober zullen er een aantal pony’s van Het Zesspan uit Kerk-Avezaath komen om 
alle leerlingen de gelegenheid te geven om paard te rijden of de dieren te verzorgen, borstelen, op 
het schoolplein. 
  
Opvoedweek  
7 t/m 12 oktober heeft het CJG uitgeroepen tot nationale opvoedweek. Aansluitend bij het thema 
van de Kinderboekenweek vinden er tal van activiteiten voor kinderen, ouders en professionals 
plaats. Van harte aanbevolen!  Het programma vindt u in de kalender in de bijlage. 
  
Schooljudo 
Vanaf ongeveer week 45 zullen de kinderen van groep 3/4/5 meedoen aan judolessen. Deze 5 a 6 
lessen worden wekelijks tijdens de gymtijd door een professionele docent gegeven in de gymzaal van 
Beusichem. Voor vloermatten en judopakken voor de leerlingen wordt gezorgd. 
Wellicht heeft u gehoord dat vervoersbedrijf SLOB is opgehouden te bestaan vanwege 
gezondheidsproblemen van de eigenaar. Het bedrijf CITAX gaat het vervoer naar de gymzaal 
overnemen. 
  
Muzieklessen 
Groep 3 en 4 krijgen om de week op dinsdagmiddag muziekles van de plantage uit Tiel. 
Tijdens deze lessen krijgt groep 5 instructie. 
  
De Vreedzame School 
Vorige week zijn we begonnen met het opleiden van leerling-mediatoren. Kinderen uit de 
bovenbouw konden solliciteren naar deze functie. Vier maandagmiddagen na schooltijd worden 8 
mediatoren opgeleid door een gecertificeerde trainer van De Vreedzame School samen met Fione en 
Marian als coaches. 
Leerling-mediatoren zijn kinderen waar de leerlingen naar toe mogen gaan gaan als ze een conflict 
hebben met iemand wat ze niet samen kunnen oplossen. De leerling-mediatoren hebben in groepjes 
van twee wekelijks “dienst” tijdens de pauzes op het schoolplein. Ze zijn herkenbaar door een 
speciaal hesje (gemaakt door Marion de Ronde) 
De officiële diploma-uitreiking van de mediatoren staat gepland op maandagmiddag 14 oktober. 
Ouders zijn hierbij van harte welkom. 
  
Agenda 
2-10     start Kinderboekenweek 
5-10     14.00 uur start sponsorloop olv Colin Vernooij in de speeltuin 
7-10     bijeenkomst CJG “pubers, leuk of lastig” 
8-10     13.15 uur finale voorleeswedstrijd, ouders zijn welkom 
            20.00u bijeenkomst CJG “spelenderwijs opvoeden” 
10-10    18.30 inloopavond, aansluitend open podium in thema KBW 
11-10    ponyrijden op schoolplein         
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14-10    15.30 laatste training mediatoren met aansluitend diplomauitreiking. 
Ouders zijn van harte welkom 
21 t/m 25-10 herfstvakantie 
29-10   MRvergadering op De Klepper 
8-11      Nationaal schoolontbijt 
14-11    ouderavond (Buitenpret) “de ontwikkeling en communicatie van jonge kinderen” op De 
Klepper. Alle ouders zijn van harte welkom 
  
  
Marja Moerenhout 
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