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Avondvierdaagse 
Ivonne en Marco den Ouden hebben ook dit jaar vanuit Zoelmond de coördinatie van de 
avondvierdaagse weer prima geregeld! Er liepen veel kinderen mee en dankzij een handig rooster 
wisselden ouders elkaar af met het rijden en het begeleiden. Het was heel gezellig en iedereen heeft 
zijn medaille gehaald. Van harte gefeliciteerd!  
  
Cito-toetsen 
Groep 7 is vandaag begonnen met de entreetoets van CITO. De andere groepen gaan de komende 
dagen ook met de citotoetsen starten. De beste resultaten zijn te verwachten wanneer de kinderen 
lekker uitgerust zijn dus lekker op tijd naar bed!  Iedereen veel succes! 
  
Schooltuin verkoop en houtsnippers 
Vorige week zijn er voor het eerst dit jaar radijsjes en sla verkocht aan het hek. Elke dinsdag is er te 
lezen wat er de volgende dag (woensdag vanaf 12.20 uur) te koop is in de kraam bij onze leerlingen . 
Dankzij de inzet van Miranda Budde, Marijke Snip en Ivonne den Ouden met de leerlingen uit de 
bovenbouw ziet de groentetuin er heel mooi uit en belooft  het een gevarieerd  groenteseizoen te 
worden! De leerlingen werken met veel plezier mee in de schooltuin en bij de verkoop. Ook de 
bloementuin wordt goed onderhouden en bloeit prachtig.  
Alleen het zwarte plastic onder de maagdenpalm wil maar niet overwoekeren en zouden we graag 
willen vervangen door houtsnippers. Als u ons daaraan kunt helpen dan heel graag!  
  
Rapporten retour 
Het derde rapport dit jaar schiet alweer op! Wilt u de jaarrapporten in het hoesje retour geven zodat 
ook het laatste rapport ingevuld kan worden door de leerkrachten. 
  
Inschrijven 3-jarigen 
Een vriendelijk verzoek aan ouders van jonge kinderen om hun peuters aan te melden op de 
basisschool.  
Er bestaat het idee dat de inschrijving op een kleine school geen haast heeft, want er is toch wel 
plaats… In de praktijk werkt dit late inschrijven voor ons (en voor toekomstige ouders) nadelig. We 
kunnen dan geen aantal leerlingen voor het komend schooljaar noemen aan nieuwe ouders terwijl 
dat vaak belangrijk is in hun afweging om voor een kleine school te kiezen.  
De stelregel voor inschrijving is rond het derde jaar.  
Wordt uw kind drie, vergeet dan de inschrijving op de basisschool niet!  
(De aanmeldingsformulieren zijn te downloaden van de website.) 
  
Camping Hollandia 
Na het grote succes van vorig jaar willen we ook dit schooljaar met de leerlingen een nachtje slapen 
in en rond de school. Dit jaar is het thema “CAMPING HOLLANDIA” en vindt plaats in de speeltuin en 
in de school op 3 en 4 juli. 
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Groep 1/2 slapen deze nacht in de klas met hun juffen. In deze groep zijn een aantal erg jonge 
kinderen. Zij kunnen, mits tijdig overlegd met de leerkracht, eventueel om 21.00 worden opgehaald 
om vervolgens de volgende morgen weer om 8.00 uur teruggebracht te worden voor het verdere 
programma. 
Groep 3/4 slaapt ook in hun klas met hun juffen.   
De groepen 5 t/m 8 slapen in tenten buiten in de speeltuin..  
De kinderen mogen zelf groepjes maken van gemiddeld vier personen. Ook proberen ze zelf een 
passende tent te regelen. Er mag alleen in de binnentent worden geslapen (vorig jaar hadden 
verschillende kinderen last van de kou) Donderdagmiddag mogen de tenten vanaf 16.30 uur worden 
opgezet in het deel bij de kleine speeltoestellen met de opening richting school.  
Donderdagmiddag 3 juli zijn alle leerlingen vrij. Iedereen wordt om 18.00 uur met een volle buik op 
de camping verwacht. Na het inchecken mogen de ouders de kinderen helpen met het klaarmaken 
van hun bed. Om 18.30 uur nemen we afscheid van de ouders en begint officieel het programma op 
de camping Hollandia. De volgende dag willen we het programma samen met ouders feestelijk 
afsluiten om 11.00 uur. Na de afsluiting wordt er samen ingepakt, opgeruimd en uitgeschreven. Een 
inpaklijst volgt nog.  
  
Laatste vrijdag voor de zomervakantie vrij!! 
De zomervakantie begint dit schooljaar voor de leerlingen al op donderdagmiddag 17 juli  om 15.15 
uur! De laatste schooldag voor de kinderen van groep 8 is woensdag 16 juli. 
De leerkrachten zijn vrijdags nog wel op school om alles voor de vakantie in orde te maken. 
  
Buitengym 
Vanaf komende week gaan onze leerlingen buiten gymmen. De gymzaal in Beusichem zal tot de 
zomervakantie niet meer door ons gebruikt  worden. De bovenbouwgroep gaat op maandagochtend 
buiten gymmen en groep 3/4/5 gaat maandagmiddag voor de gymles naar buiten in de speeltuin. 
Wilt u zorgen dat de kinderen op deze dag buitensportschoenen bij zich hebben? 
Als het weer erg tegenvalt zal de les naar later in de week verschoven worden.  
  
Jarigen in juni 
Anna van der Netten van Stigt is op 5 juni jarig geweest, Vic van Tintelen is 12 juni jarig, Swen Verrips 
op 13 juni en Esmee Vernooij is jarig op 19 juni. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag 
allemaal!!   
  
Agenda 
11-6      groep 3/4/5 naar familie de Klerck voor boerderijeducatie 
12-6     ’s middags groep 6/7/8 op de fiets naar familie de Klerk in Beusichem.  
We moeten er om 13.00 zijn dus blijven we allemaal over!! 
17-6     opa’s en oma’s van groep 1 t/m 5 zijn vanaf 10.30 uur welkom op school.  
Graag intekenen op de lijst in de hal zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten  
18-6     Studiedag team De Klepper. Kinderen zijn vrij! 
19-6     OR-vergadering op school om 19.30 uur 
20-6     groep 7 en 8 gaan op de fiets naar theatervoorstelling in Culemborg  
23-6     vanaf deze week jaarlijkse schoonmaak. Graag intekenen op lijst in de hal 
2-7       rapport 3 
3 en 4-7 camping “HOLLANDIA” kinderen ’s middags vrij. Start programma 18.00 uur 
8-7       doorschuifochtend na de kleine pauze (kennismaken in je nieuwe groep van volgend jaar) 
14-7     13.30 generale repetitie musical, dorpsgenoten van harte welkom! 
            19.00 uur eerste uitvoering musical “Vermist” (alleen toegang d.m.v. kaarten) 
15-7     tweede uitvoering musical “Vermist” (i.v.m. beperkte ruimte alleen toegang d.m.v. kaarten)  
16-7     laatste schooldag groep 8 
17-7     15.15 uur, start zomervakantie tot 1 september  



 


