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Sinterklaas 
Gelukkig hij is weer in Nederland aangekomen! Een deel van onze hal is weer omgetoverd tot een 
prachtig stilleven rond het thema sinterklaas. Hartelijk dank Gerrie Immink!! 
Door de commissie is een leuk sinterklaasprogramma bedacht. Zo willen we 2 december graag met 
de kinderen pepernoten bakken. Van wie mogen we hiervoor een oven lenen? 
  
Lessen media-wijsheid 
Op het moment volgen de kinderen in groep 5 t/m 8 mediawijsheid lessen. De lees- mediacoach, 
Evelien Worst, verzorgt deze lessen. Vorige week hebben de kinderen uit groep 7/8 het gehad over 
(het leren omgaan met) social media. Wat is nu precies social media en wat doen de kinderen hier al 
mee? Het blijkt dat de meeste kinderen al actief gebruik maken van social media. Dit hebben ze 
gecontroleerd door op Google het volgende in te typen “Voornaam Achternaam”. Over sommige 
kinderen was best veel te vinden. Daarom hebben we het ook gehad over privacy gegevens en 
wachtwoorden. Wat is nu privé en wat deel je met je vrienden. Op de site www.kenjevrienden.nu 
kwamen de kinderen tot een verrassende conclusie. 
In de andere lessen komen de volgende onderwerpen naar voren; Zoeken op internet (is alles waar?) 
en digitaal pesten. 
  
Uitstapje kleuters en reservekleding 
De kleuters zijn onlangs in het bos geweest. Daar hebben ze niet alleen veel herfstbladeren gevonden 
maar ook kastanjes, eikels en dergelijke voor op de herfsttafel. Ouders hartelijk dank voor het rijden 
naar Buren! Het zou fijn zijn wanneer de reservekleding voor ongelukjes wat kan worden aangevuld. 
De kleding die we hebben valt nogal groot voor de jongste kinderen. Een prive reservesetje in hun 
locker kan natuurlijk ook. 
  
Streetwise 
Volgende week worden er ANWB-Streetwise praktijklessen bij ons op school gegeven. Deze week  zal 
er, ter voorbereiding, in elke groep aandacht worden geschonken aan het thema veilig in het verkeer. 
De 27ste zal van half 9 tot 10.00 uur een deel van het Kochpad worden afgesloten. Groep 5 en 6 zal 
hier praktijkles krijgen over de remweg van een auto.  De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd. 
Groep 7 en 8 hebben hun fiets nodig voor een les op het schoolplein en de groepen 1 t/m 4  krijgen 
een leuke les in het speellokaal en in de hal. 
  
Jeugdgemeenteraad. 
Donderdagavond de 28ste om 19.00 uur begint de verkiezing van de jeugdgemeenteraad van de 
gemeente Buren. Iedereen is hierbij van harte welkom. Vier vertegenwoordigers uit groep 6/7/8 
zullen namens de Klepper een degelijk plan presenteren om meer dorpsbewoners gebruik van ons 
schoolgebouw te laten maken, en om meer voor elkaar te kunnen betekenen: “Oud en Jong op De 
Klepper” Supporters zijn van harte welkom! Het zou leuk zijn wanneer de leerlingen hun 
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vertegenwoordigers komen ondersteunen. Wie wil er rijden? Graag opgeven bij juf Marian of juf 
Marja. Het programma van deze avond hangt in het halletje. 
  
Nationaal schoolontbijt 
Wat gezellig was het vrijdag 8 november toen we met alle leerlingen samen ontbeten in de patio. Er 
is enorm gesmuld en veel gegeten van het verse brood en het beleg. Foto’s hiervan staan op de 
website. Groep 3 heeft een mooi kunstwerk gemaakt voor bakkerij Immink als dank voor het lekkere 
brood. 
  
Rapport 
De leerkrachten zijn druk bezig met de voorbereidingen om elk kind volgende week het eerste 
rapport mee naar huis te geven. 
Regelmatig krijgen we vragen over hoe het kan dat een kind soms hoog scoort op de toets van de 
methode, maar minder goed op de toetsen van de cito. In deze nieuwsbrief wil ik dit graag uitleggen. 
Toetsen uit de methode zijn bedoeld om na te gaan of uw kind de lesstof die net is behandelt, 
voldoende beheerst. De meeste leerlingen zullen vrijwel alles goed hebben. De leerkracht weet zo of 
hij verder kan gaan met de methode of dat herhaling van de stof wenselijk is. 
De toetsen van de Cito hebben een ander doel. Ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw 
kind te vergelijken met het landelijk niveau van zijn klasgenoten. Daarom bevatten de toetsen niet 
alleen opgaven van lesstof die zojuist is behandeld, maar ook oude en zelfs toekomstige lesstof. Door 
opgaven van oude lesstof op te nemen, kan nagegaan worden of kinderen die oude stof nog wel 
kennen. En door ook moeilijkere opgaven in de toets op te nemen, kunnen de betere kinderen laten 
zien wat ze nog meer kunnen. Door verschillen in doelen en samenstelling, kan uw kind minder goed 
op de toetsen scoren dan op die van de methode. Bijvoorbeeld omdat hij wat oudere lesstof is 
vergeten of gewoon een gemiddeld kind is dat nog niet toe is aan heel moeilijke opgaven. 
Soms kom je de vaardigheidsniveaus A t/m E nog wel eens tegen. Wij op De Klepper gebruiken al 
langer de vaardigheidsscores I t/m V. Dit zijn aanduidingen voor groepen leerlingen met een 
vergelijkbare score ten opzichte van het gemiddelde. Niveau I staat bijvoorbeeld voor de 20% hoogst 
scorende leerlingen. De verschillende niveaugroepen zijn even groot (20%) Groep III is de gemiddelde 
groep. 
  
Agenda: 
18-11    Start thema “we hebben oor voor elkaar” (Vreedzame school) 
27-11    Programma Streetwise. Groep 7 en 8 hebben een fiets nodig! 
28-11    19.00 uur start presentaties voor jeugdgemeenteraad. Supporters zijn van harte welkom in 
het gemeentehuis in Maurik 
29-11    De leerlingen krijgen het eerste rapport van dit schooljaar. 
2-12     ‘sMiddags gaat groep 8 naar het KWC 
Middag en avond 10-mingesprekken 
4-12     10-mingesprekken (als u op een van deze dagen verhinderd bent dit dan graag aan de 
leerkracht doorgeven) Deze datum is ivm gesprekken op het VO een dag verplaatst. 
5-12     Sintviering. Ouders en jongere broertjes en zusjes zijn van harte welkom tijdens het 
gezamenlijk programma. 
            Continurooster tot 14.00 uur, de leerlingen brengen hun boterham mee en eten op school. 
19-12    ‘sMiddags vrij, kerstviering van 17.30 tot 19.30 uur 
  
Een hartelijke groet namens het team, 
Marja Moerenhout 
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