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Cito-eindtoets 
Wij zijn trots op de uitslag van 536.4  dit jaar!! 
Alle zes leerlingen van groep 8 van De Klepper hebben deze toets gemaakt, niet iedereen heeft 
geheel volgens verwachting gescoord,  maar toch gaan we ervanuit dat iedereen op zijn niveau en op 
de school van zijn voorkeur geplaatst gaat worden. 
Het landelijk gemiddelde lag dit jaar op 534.6 
  
Water 
Vorige week zijn we met de hele school aan de slag gegaan met het thema water. Elke groep is op 
zijn eigen niveau  bezig om dit onderwerp van alle kanten te bekijken en er zoveel mogelijk over te 
leren.  Er is een enthousiaste mevrouw van het Waterschap in elke klas geweest om te vertellen en 
veel te laten zien over water in ons gebied en in ons land. 
De kleuters zijn onder andere gekleurd water en ijsblokjes aan het maken en ze leren  waarom je 
zuinig met water moet zijn. Maandagochtend heeft de bovenbouw op de fiets een mooie tocht 
gemaakt langs de Lek, over het Amsterdams Rijnkanaal, over de sluizen en over de pont bij zowel 
Rijswijk als Beusichem. Maandagmiddag hebben we met alle leerlingen een twintigtal waterproefjes 
buiten op het plein gedaan. 
Donderdagmiddag gaat groep 6 t/m 8 een (sponsor)wandeling maken van zes kilometer. Met 
“Wandelen voor Water” gaan we er samen met vele andere scholen voor zorgen dat er in 2015 
23.040 schoolkinderen in Oeganda en Kenia schoon drinkwater en goede wc’s hebben! Tijdens de 
wandeling gaan  we ervaren hoe het is om een eind te  moeten lopen om water te kunnen halen.  
De groepen 1 t/m 5 gaan vrijdagmorgen in twee groepen een wandeling langs de Lek maken onder 
leiding van Goof den Hartogh. 
  
Schoolkamp 
Vanavond komt de leiding voor het schoolkamp voor het eerst bij elkaar. 
Naast juf Marian en juf Marja gaat er van elke groep een ouder mee. Etienne Budde, Dick van Eck en 
Martin Zutekouw zullen met elkaar de leiding voor het kamp op zich nemen. 
  
Deodorant tijdens de gymles van de bovenbouw. 
Fijn dat er kinderen zijn die denken aan hun persoonlijke hygiëne. 
De laatste gymlessen werden de deodorantspuitbussen niet altijd op de goede manier gebruikt.  Met 
de leerlingen is de afspraak gemaakt dat alleen deodorantrollers zijn toegestaan in de kleedruimte. 
  
Schooltuin en opbergruimte 
Woensdag beginnen we weer met het werken in de schooltuin. In de (grotere)moestuin gaan we 
voorbereidingen treffen voor een nieuwe indeling. In de siertuin gaan we stokrozen en 
zonnebloemen zaaien. Natuurlijk moet er ook gewoon geschoffeld worden. 
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Het laatste lesuur op woensdag zullen er steeds 4 leerlingen uit de bovenbouw ingeroosterd worden 
om samen met twee ouders uit een vaste tuingroep in de tuin te werken. De groep bestaat ook dit 
jaar voorlopig nog uit Marijke van Snik, Miranda Budde en Ivonne den Ouden. 
We zijn  erg blij met hun enthousiasme en inzet. 
Over een tijdje zullen er door de kinderen in groep 3/4/5 plantjes worden voorgezaaid in de klas. Ook 
de kleuters zullen betrokken worden bij de schooltuin. 
Vindt u het ook leuk om mee te helpen in de schooltuin, dan bent u van harte welkom van half 12 tot 
half een op woensdagmorgen. Wilt u deel uit maken van de vaste tuingroep dan voor informatie 
graag contact opnemen met een van de genoemde moeders. 
We hopen spoedig goedkeuring voor een schuurtje te krijgen op ons terrein. Dan kan niet alleen 
Buitenpret zijn buitenspeelgoed kwijt maar dan zal er ook een plekje voor ons tuinmateriaal komen. 
Tot die tijd staan er verschillende schoffels, scheppen, gieters en laarzen in het kleuterschuurtje. 
Deze is hiervoor echt veel te klein. Ook is het erg onhandig om de spullen zoals de laarzen van de 
kinderen steeds eruit te halen. Wie kan ons helpen met het maken van een stukje (tijdelijke) 
overkapping tegen de school aan de kant van de moestuin voor onze tuinspullen? Of heeft iemand 
misschien een tuinkast voor ons? 
  
Kijkochtenden voor de ouders van de kleuters 
In het halletje bij de kleuters hangen roosters waarop u in kunt tekenen om een deel van de ochtend 
mee te draaien in de kleuterklas. 
  
Verjaardagen 
Otis Verbree is 19 maart jarig,   Dewald Koedam op 28 maart. Een fijne verjaardag beiden!! 
  
Mail via ParnasSys 
Binnen de scholen van BasisBuren maken we sinds kort gebruik van een nieuw administratiesysteem. 
Dit heet ParnasSys. Dit systeem vervangt Schoolfit. Deze nieuwsbrief zal voor het eerst via ParnasSys 
worden verstuurd. Als er iets niet klopt dan graag z.s.m. contact opnemen met Marja via 
marja.moerenhout@basisburen.nl We gaan ervan uit dat we ons spoedig de vele mogelijkheden van 
het programma eigen zullen maken. 
  
Agenda: 
18-3     MR vergadering 20.00 uur op school 
19-3     Stemmen op De Klepper 
20-3     Wandelen voor water, sponsorloop van zes kilometer door groep 6/7/8. Aanmoediging 
gewenst 
21-3     Groep 1 t/m 5 gaan wandelen langs de lek o.l.v. Goof den Hartogh. 
25-3     Pannenkoekenlunch voor de ouderen uit Zoelmond om 12.30 uur. Opgeven kan nog. 
27-3     ’s Middags zwerfafval opruimen rond de school en in Zoelmond door alle leerlingen. 
Hulpouders van harte gewenst! 
            ‘s Avonds OR vergadering op school 
31-3     15.30 tot 16.30 uur Laatste veerkrachttraining. Alle ouders van groep 6/7/8 welkom! 
1-4       Nieuwsbrief nr 12 komt uit 
4-4       Rapport 2 mee naar huis 
8-4 + 9-4  10 minutengesprekken op school 
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