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Nieuwsbrief nr. 12 

  
Pfff warm zeg zo’n muts!!! 
Vanmorgen waren de meeste kinderen en hun ouders,  in de veronderstelling dat we meededen aan 
een onderzoek over concentratie aan de Universiteit Utrecht. Verschillende ouders en leerlingen 
dachten dat het om een 1 april grap ging en hadden geen muts bij zich. 
Maarrrr…. toen de leider van het onderzoek de school binnenkwam om te checken of het onderzoek 
wel volgens de regels werd afgenomen, was de grootste scepticus al snel ook helemaal overtuigd! 
Zeer serieus is er gewerkt aan het werkblad dezekeer met  (geleende) muts op en tijdens het werken 
werd van alle kinderen de temperatuur opgenomen. “Inderdaad significante verschillen” merkte de 
onderzoeksleider op. 
Het was prachtig om te zien hoe iedereen meedeed met dit geweldige onderzoek. Groot was dan ook 
de verrassing toen we tegen de pauze iedereen uit de droom hielpen en vertelden dat het een echte 
1 aprilgrap betrof. Ouders, hartelijk dank voor jullie medewerking! 
  

   

  
Pannenkoekendag 
Vorige week dinsdag zijn er veel pannenkoeken gebakken door de kinderen van groep 7 en 8. De 
ongeveer 30 ouderen uit Zoelmond en de regio hebben heerlijk gegeten en werden keurig verzorgd 
door de leerlingen. Er is zoveel gebakken dat zelfs de leerlingen van groep 5 en 6 een pannenkoek 
hebben kunnen eten! 
Volgend jaar hopen we weer mee te doen. In maart 2015 gaan we weer pannenkoeken bakken voor 
alle  ouderen uit Zoelmond en omgeving! 
  
Tuinopa Joop van Eck en wie kan er vanavond even helpen in de tuin? 
Opa Joop, onze vorige buurman van de dependance, heeft samen met zijn vrouw Gerrie ook lekker 
gegeten van de pannenkoeken. Toen hij naar huis ging viel hem op dat er nog wel iets aan de tuin 
kon gebeuren: “het zinde me heel niet”  De donderdag erna heeft hij de hele voortuin omgespit en 
hebben we samen met de tuinmoeders een plan gemaakt voor de komende klussen. We zijn erg blij 
dat opa Joop ons daarbij wil helpen. Er is inmiddels een tuinkast gekocht waarin we onder andere de 
laarzen en het tuinmateriaal willen opbergen. Zo hoeven we niet steeds in en uit het magazijn in de 
school te lopen. Vanavond vanaf 18.30 uur tot ongeveer 21.00 uur zullen er een aantal mensen zijn 
die in de schooltuin, aan de achterzijde van de school, aan de slag gaan. De schooltuin wordt groter 
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gemaakt en naast het lokaal van juf Marian moet een randje kleigrond worden vervangen door zand. 
Vervolgens willen we dat stukje betegelen om daar de tuinkast op te kunnen plaatsen. Komt u 
vanavond even helpen? (eigen materiaal zoals een kruiwagen, schep en spade is hierbij van harte 
welkom) 
  
Nieuws van de OuderRaad 
Sinds de laatste nieuwsbrief is de OR veranderd in samenstelling. 
Helaas heeft Gabrielle (moeder Thijmen, groep 2) aangegeven te willen stoppen bij de OR. We willen 
haar graag hartelijk bedanken voor alle inspanningen in het afgelopen jaar. 
  
Inmiddels hebben drie nieuwe ouders aangeboden te komen helpen, te weten Pauline (Otis, gr. 3 en 
Donna, gr. 7) en Irma (Fenne, gr. 1 en Elin, gr. 3)  De volledige OR bestaat nu uit Marco (Jael, gr. 7); 
Petra (Suze, gr. 3); Linda (Diana, gr. 4 en Koen, gr. 8); Jos (Lorenzo, gr. 1 en Graziella, gr. 0) en de 2 
nieuwe leden. 
De OuderRaad zet zich onder andere in voor de bloei van de school. 
De komende periode gaan we goed kijken naar de oude statuten van de Or. Mogelijk maken we een 
opzet voor aanpassing. Tijdens de komende jaarvergadering zullen we u onze voorstellen voorleggen. 
Goede ideeën en suggesties van andere ouders zijn altijd welkom! Spreek gerust de leden op het 
schoolplein aan of stuur een mailtje naar or.deklepper@gmail.com 
  
Wandelen langs de lek 
Afgelopen vrijdag is de excursie langs de lek toch doorgegaan. Zowel groep 1/2 als groep 3/4/5 
hebben het heerlijk gehad. Het was een erg leerzame ochtend. Met dank aan Goof den Hartogh en 
aan alle hulpouders!! 
  
Wandelen voor water 
Groep 6/7/8 heeft vorige week donderdagmiddag ruim 6 kilometer gewandeld met een gevulde 
rugzak en daarmee ruim 600 euro opgehaald om waterputten te kunnen bouwen in Kenia en 
Oeganda. Mede dankzij de mooie route heeft iedereen het einde gehaald. Marco hartelijk dank 
hiervoor! De binnenkomst was extra leuk door de enthousiaste aanmoedigingen van de 
achtergebleven leerlingen! 
  
Jarigen: 
Donna Verbree is jarig op 10 april, Colin Vernooy op de elfde en Suze van Eck is jarig op 13 april. Een 
fijne verjaardag alle drie!! 
  
Agenda: 
4-4       rapport 2 komt mee naar huis 
8-4 + 9-4          10-minutengesprekken op school 
15-4     mr-vergadering op school 
            Nieuwsbrief nr. 13 komt uit 
17-4     ’s middags met de hele school paas-knutselen 
18-4     studiedag BasisBuren Kinderen hele dag vrij! 
25-4     Koningsspelen inclusief ontbijt op school 
28-4 t/m 5/5 meivakantie 
  
Een hartelijke groet namens het team, 
Marja Moerenhout 
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