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Juf Rianne weer terug na bevallingsverlof!! 
Maandag was de eerste werkdag na de bevalling van zoontje Luuk van juf Rianne. Tijdens haar verlof 
zijn er 8 nieuwe kinderen in de kleutergroep gekomen dus voor iedereen weer even wennen! 
Henriette Wijnen blijft op donderdag en vrijdag bij de kleuters werken en Rianne werkt op maandag, 
dinsdag en woensdag. 
Juf Marian knapt langzaam maar zeker ook op. Zij zal al vaker op school te vinden zijn. 
  
Ouderavond op de PWA 
Gisteravond met een aantal ouders van De Klepper een ouderavond bijgewoond op de Prins Willem 
Alexanderschool in Beusichem. Er werd door Anneke Spoon, de intern adviseur van de PWA, 
informatie gegeven over (cito)toetsen en over de nieuwe normering. Tijdens het komende 10-
minutengesprek zal een uitdraai van de grafiek van de cito- resultaten vanaf de kleutergroep worden 
meegegeven. Dit om u meer inzage te geven, over het niveau van uw kind ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde, in het leerlingvolgsysteem op onze school.   
Met Ellen Atkinson, de schoolleider van de PWA, hebben we afgesproken regelmatig samen in 
overleg gaan. Zo gaan we proberen wat meer voor elkaar te betekenen. Het eerste overleg  heeft al 
geleid tot de uitnodiging voor bovengenoemde ouderavond. 
  
Vakantierooster BasisBuren 2014-2015 
Herfstvakantie             20-10 t/m 24-10 
Kerstvakantie               22-12 t/m 02-01 
Voorjaarsvakantie        23-02 t/m 27-02 
Studiedag BB                03-04 
Pasen                             06-04 
Koningsdag                    27-04 
Meivakantie                  04-05 t/m 15-05 
Pinksteren                    25-05 
Zomervakantie             11-07 t/m 23-08 
  
Nieuwe ouders in de OuderRaad 
Irma Oostendorp (moeder van Elin en Fenne) en Sarah de Bas ( moeder van Elise) hebben zich 
opgegeven als ORlid. Fijn dat jullie de ouderraad weer compleet maken. We wensen jullie veel 
enthousiasme en inspiratie toe! 
  
Open dag op De Klepper op 9 mei 
Op 9 mei van 10.00 tot 12.00 uur zijn alle (nieuwe) ouders met jonge kinderen van harte welkom om 
op De Klepper te komen kijken. Er zullen niet alleen leerkrachten aanwezig zijn om informatie over 
onze school te geven maar ook de ouderraad en de medezeggenschapsraad zullen tijdens deze 
ochtend vertegenwoordigd zijn. De jonge kinderen mogen (met hun ouders) meedoen aan een 
aangepast programma in de klas en in het speellokaal. 

http://www.obszoelmond.nl/


Kinderdagverblijf Buitenpret zal zich ook presenteren. We hopen op veel nieuwe gezichten! 
  
Kans voor mijn kind 
Via Diana Grudzinski van de gemeente Buren kreeg ik een website vol informatie over allerlei 
regelingen en tips voor gezinnen met weinig inkomen. 
http://berekenuwrecht.stimulansz.nl/kansvoormijnkind/ 
  
Jarigen in maart: 
Teris Wiggelinkhuysen is jarig op 9 maart, Jurrien Budde op 15 maart, Rosa Kievit en Mark van 
Malsen zijn op de  17de jarig en Douwe van Eck is op 18 maart jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en 
een gezellige verjaardag!! 
  
Agenda: 
6-3       13.00 uur excursie groep 6/7/8 naar AVRI Geldermalsen: lunch mee! 
            ’s Avonds 20.00 uur jaarvergadering Oranjevereniging Zoelmond in het speellokaal 
10-3     Start project water door de hele school 
Gastles SIMAVI in groep 6/7/8 als voorbereiding op “wandelen voor water” de sponsorloop op 
donderdagmiddag 20-3 
11-3      19.30 uur informatieavond voor de ouders van groep 1/2 
13-3     Gastlessen in elke groep door Waterschap Rivierenland 
18-3     MR-vergadering op school 20.00 uur 
19-3     Stemmen op De Klepper!! 
20-3     ’s Middags sponsorloop door groep 6/7/8, “wandelen voor water” 6 kilometer wandelen met 
6 liter water (of frisdrank). Ten gunste van schoon drinkwater voor Ethiopië. Aanmoediging is 
gewenst!! 
21-3     De kleuters en groep 3/4/5 gaan wandelen langs de lek onder leiding van Goof den Hartog 
Graag rubber laarzen aandoen. Wie wil er rijden en begeleiden? Graag opgeven via de mail. 
25-3     Pannenkoekenlunch vanaf 12.30 uur versgebakken door groep 7en 8 voor de ouderen uit 
Zoelmond en omgeving. Opgeven kan nog steeds! 
27-3     ’s Middags met alle leerlingen zwerfafval opruimen in de omgeving van de school en in ons 
dorp. Ook hiervoor vragen we de hulp van ouders om een groepje leerlingen te begeleiden. Graag via 
de mail opgeven. 
            ’s Avonds OR-vergadering op school 
31-3     Laatste veerkrachttraining van 15.30 tot 16.30 uur. Alle ouders zijn hierbij welkom. 
4-4       Rapport 2 mee naar huis 
8-4 + 9-4          10-minutengesprekken. Als u op een van deze dagen verhinderd bent of een voorkeur 
heeft, dit graag aan de leerkracht doorgeven i.v.m. de inroostering. 
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