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Juf Henriette in groep 1/2 
Bij deze wil ik mij graag even voorstellen… Mijn naam is Henriette Wijnen en sinds vorige week werk 
ik in de kleutergroep als vervangster voor juf Rianne. 
Ik ben 24 jaar en woon sinds een half jaar samen met mijn vriend Henri in Maurik. 
De afgelopen jaren heb ik veel met kleuters gewerkt op verschillende basisscholen. 
Ik ben blij dat ik nu hier terecht ben gekomen en met jullie leuke kinderen aan de slag kan gaan. Ik 
heb het al erg naar mijn zin en hoop nog lang op De Klepper te mogen blijven. 
Wanneer u een vraag heeft, stel hem gerust! 
  
Vrijdagmorgen ontbijt met alle leerlingen!  
Aanstaande vrijdag doen we weer mee met het Nationaal schoolontbijt. Deze keer gaan we met z’n 
allen ontbijten in de patio. Het verse brood wordt weer belangeloos geschonken door bakkerij 
Immink. Het broodbeleg en iets te drinken krijgen we ook gesponsord van diverse bedrijven. Het doel 
van het samen ontbijten is het belang van een goed ontbijt onder de aandacht brengen van de 
leerlingen. In de bijlage vind u meer informatie over deze activiteit. 
  
Uitstapje naar het bos met de kleuters 
In het kader van het thema ‘herfst’ willen we graag met de kinderen van groep 1/ 2 naar het bos 
gaan. Wij gaan dan op zoek naar allerlei herfstspullen om de klas en herfsttafel nog mooier te maken. 
Daar hebben we wel uw hulp bij nodig. Wie kan er dinsdagmorgen 12 november rijden naar Buren 
en een groepje kinderen begeleiden? Wij vertrekken om half 11 en zijn om 12 uur weer op school. U 
kunt zich inschrijven op de intekenlijst die hangt op het prikbord in de hal. Wanneer u wilt dat uw 
kind op een stoel verhoger vervoerd wordt, dan deze graag, met naam erop, achterlaten op school. 
  
Gymschoenen verplicht!!  
Nog niet alle kleuters hebben gymschoentjes op school. Op blote voeten gymmen is niet hygiënisch 
en dit kan ook voetwratten veroorzaken. Zonder gymschoentjes mogen de kinderen daarom niet 
mee gymmen in het speellokaal. Dit vinden we voor de kinderen erg sneu. Als iemand nog een kleine 
maat gymschoentjes over heeft dan houden we ons aanbevolen. Die kunnen we dan als reserve 
gebruiken…. 
  
  
Jeugdgemeenteraad 
Groep 6/7/8 is enthousiast bezig om een project uit te werken waarvan ze vinden dat het belangrijk 
en leuk is voor ons dorp, onze school en de dorpsbewoners.   
Dit project, wat we ”Oud en Jong op De Klepper” hebben gedoopt, willen we presenteren tijdens de 
officiële verkiezing van de jeugdgemeenteraad op 28 november in het gemeentehuis. Elke woensdag 
besteden we in de groep tijd aan dit onderwerp. Twee gemeenteraadsleden ondersteunen en 
begeleiden ons waar nodig. Dit zijn voor De Klepper Cees van Oort en Sietske de Jongh. Voor 
komende woensdag hebben de leerlingen o.a. de opdracht gekregen om argumenten voor en 
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argumenten tegen ons project te verzinnen. In de les gaan we vervolgens oefenen in het debatteren 
want ook dat hoort bij het raadswerk. Er zijn 4 vertegenwoordigers door de klas gekozen op grond 
van hun kwaliteiten in het spreken in het openbaar(het dagelijks bestuur) We blijven met z’n allen, 
de hele klas, verantwoordelijk voor de inhoud van bijvoorbeeld de argumenten en de presentatie van 
28 november. 
  
Kinderpostzegels  
Deze week komen de leerlingen de bestelde postzegels, pleisters en kaarten rondbrengen. 
  
Naschoolse opvang De Lispeltuut op De Klepper 
Vanaf de herfstvakantie is er op de lange dagen na schooltijd een groep kinderen van KDV Buitenpret 
bij ons op school. Deze NSOgroep heet “De Lispeltuut”. Het blauwe lokaal is hiervoor speciaal 
aangepast met mooie meubels. Er wordt door de kinderen in de patio gegeten en gedronken, er 
wordt geknutseld en lekker (buiten) gespeeld o.a. in de speeltuin en ook het speellokaal wordt 
ingezet om een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden. Aanmeldingsformulieren voor de 
naschoolse opvang (NSO) en tussenschoolse opvang (TSO) kunt u vinden op onze website. 
  
Schooljudo  
Groep 3/4/5 hebben vanmorgen hun eerste judoles achter de rug. Deze lessen worden verzorgd door 
een deskundige trainer. Voor goede matten en officiële judopakken wordt gezorgd. In totaal gaat het 
om 10 lessen die in de gymzaal in Beusichem worden gegeven tijdens de vaste gymtijd van deze 
groep. Graag sieraden, ook oorbellen, op deze dag thuis laten om ongelukjes te voorkomen. 
  
Streetwise van de ANWB 
Goed en verantwoord omgaan met verkeerssituaties leert een kind maar op één manier: in de 
praktijk! ANWB Streetwise is een verkeerseducatieprogramma voor kinderen op de basisschool. Het 
is aansprekend, enerverend en praktisch en voor zowel ouders, als scholen een belangrijke hulp bij 
het verkeersvaardig maken van kinderen. 
Voor vier verschillende leeftijdsgroepen zijn er activiteiten die kinderen bewust maken van de 
gevaren onderweg. Met de soms spectaculaire onderdelen leren ze spelenderwijs met de risico’s 
omgaan. Op woensdag 27 november zullen deze lessen op De Klepper gegeven gaan worden! 
  
Vreedzame school en de website 
In week 47 beginnen we met het derde blok van De Vreedzame school. “We hebben oor voor 
elkaar”  De oudernieuwsbrieven met informatie en tips voor thuis over elk blok, staan op onze 
website. Ook de laatste notulen van de Mr-vergadering en leuke foto’s van het knutselen van 
afgelopen week zijn te vinden op onze site. 
  
  
  
Jarigen in november 
Jael den Ouden, Joost Rutten en Sylvan Huisman zijn afgelopen week jarig geweest. Jeroen en Peter 
Bunschoten zijn jarig op 12 november, Jordi Lausberg  en Thijmen van Wijk op de 13de en Yaneann 
Verweij wordt op 24 november een jaartje ouder. 
Iedereen een gezellige verjaardag toegewenst! 
  
Kunstproject voor Burense kinderen 
Kinderen uit de gemeente Buren kunnen binnenkort met een professionele kunstenaar aan de slag: 
in drie middagen tijd creëren ze hun eigen kunstwerk, dat op 12 en 19 januari in de Burense 
synagoge wordt geëxposeerd. Alle kinderen die in groep 6, 7 of 8 zitten en weleens willen  werken 
met een kunstenaar, kunnen zich voor 15 november aanmelden dmv een mailtje naar 
www.synagogeburen.nl/inschrijven 
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Kinderen reizen in november gratis met de trein of bus!! 
In de maand november reizen kinderen gratis mee met een betalende volwassene. Per volwassenen 
mag je drie kinderen gratis meenemen. De gratis tickets hiervoor kunnen besteld worden via 
www.ervaarhetov.nl 
    
Agenda: 
8-11      Nationaal schoolontbijt. We ontbijten op school met alle leerlingen! 
12-11    Uitstapje met de kleuters naar het bos (laarzen aan en plastic tasje mee) 
14-11    19.30 ouderavond “ontwikkeling en communicatie van 0 tot 12 jarigen” op De Klepper. 
Opgeven via de website van Buitenpret. 
18-11    Start blok 3 Vreedzame School “We hebben oor voor elkaar” 
23-11    Sinterklaas komt om 13.00 uur aan bij het Veerhuis in Beusichem 
28-11    Presentatie van het project “Oud en Jong op De Klepper” tijdens de verkiezing van de 
jeugdgemeenteraad in het gemeentehuis in Maurik 
29-11   Rapport 1 
2-12     10-mingesprekken 
3-12     10-mingesprekken 
5-12     Sintviering met open podium voor de Sint. (ouders zijn welkom tot ongeveer 9.30 uur) 
Continurooster tot 14.00 uur   
  
Namens het team, Marja Moerenhout    
 


