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Pepernoten 
Het ruikt nog heerlijk in de school! Gisteren hebben alle kinderen pepernoten gemaakt. Dezelfde 
middag waren ze ook allemaal gebakken en kreeg iedereen een zakje zelfgebakken pepernoten mee 
naar huis. Dank je wel Marieke en Pauline! 
  
Sinterklaasviering.  
Aanstaande donderdag verwachten we sinterklaas op school. Deze keer hoeven we hem niet buiten 
op te wachten. Hij heeft toegezegd dat hij zelfstandig naar de patio komt. De kinderen worden ’s 
morgens gewoon in de klas  gebracht en de ouders mogen dan alvast een plekje zoeken in de patio. 
De kinderen van Pim en Pom zullen ook van de partij zijn! 
We draaien deze dag een continurooster wat inhoudt dat de kinderen zelf een lunchpakketje 
meebrengen, we dit samen in de klas opeten, en dat we uit zijn om 14.00 uur. 
  
Streetwise 
Alle leerlingen hebben het erg naar hun zin gehad tijdens de lessen van afgelopen woensdag van de 
ANWB. Het is een erg dure lessenserie die eenmalig bekostigd werd door de gemeente. Alle 
leerlingen hebben niet alleen een cadeautje gekregen maar ook een certificaat met daarop een 
webadres waar een foto van elke groep op te vinden is. 
  
Jeugdgemeenteraad “Jong en Oud op De Klepper” 
Afgelopen donderdagavond was het dan zover. Noe, Rosa, Imme en Colin mochten hun groep 
vertegenwoordigen tijdens de jeugdgemeenteraad. Als echte raadsleden hebben ze een hele goede 
en heldere presentatie gegeven over ons klassenproject om ouderen een gezellige middag aan te 
bieden bij ons op school. Het idee is dat onze kinderen iets voor ouderen doen (helpen met mobieltje 
of computer) en de ouderen in de vorm van bijvoorbeeld schaak- of breiles iets voor de kinderen 
kunnen betekenen. Mede dankzij onze enthousiaste supporters hebben we een tweede plaats 
behaald met ons plan en de verdediging hiervan. Het was voor iedereen een geweldige ervaring en 
we hopen een volgende keer zeker weer mee te doen.  
  
  
Kom kijken naar de Schooljudo clinic met Ruben Houkes! 
Het Schooljudo programma voor groep 3/4/5 loopt bijna ten einde. 
Om de zes weken op school feestelijk af te sluiten, organiseert Schooljudo.nl in samenwerking met 
de gemeente Buren een spectaculaire clinic met Ruben Houkes,  
wereldkampioen 2007 en Olympisch bronzen medaille winnaar 2008 Beijing. De clinic vindt plaats op 
dinsdag 10 december van 13.30-14.15 in de sporthal in Buren. De kinderen gaan hier met de 
“gymbus” naar toe. 
Ouders en natuurlijk andere familieleden zijn van harte uitgenodigd om bij deze clinic aanwezig te 
zijn! Het wordt een groot spektakel, mis het niet! 
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Veel kinderen hebben genoten van de judolessen die de afgelopen weken gegeven zijn door een 
echte judoleraar tijdens de gymlessen. Zes keer mochten de kinderen op een echte judomat in een 
echt judopak judoën.  
Alle kinderen kunnen zich nu inschrijven voor zes GRATIS naschoolse judolessen bij sporthal De 
Prinsenhof en in Lienden bij sportschool Julien. Ook de kinderen die tijdens schooltijd niet hebben 
meegedaan aan Schooljudo mogen aansluiten bij de zes naschoolse judolessen.  
Via www.schooljudo.nl kunt u uw kind al opgeven voor 6 gratis naschoolse lessen bij u in de buurt. 
Bekijk in de tussentijd foto's van het Schooljudo programma door onze Facebook pagina leuk te 
vinden, misschien zit uw kind er wel tussen.  
Voor het laatste nieuws volgt u ons op twitter en facebook! 
  
Jarigen in de maand december 
Daan Bosma is op 1 december vier jaar geworden, Rinton Wiggelinkhuysen is gelijk met Sinterklaas 
jarig op 5 december, Daelin Severs is op 6 december 4 geworden, Imme den Baars isde 7de jarig , 
Koen van Mourik op de 11de, op 13de is Onne Bakker jarig, de 17de Elena Baauw, en Niels de Rek is op 
27 december jarig. Iedereen alvast een fijne verjaardag gewenst!! 
  
De veiligheid van onze kinderen 
Helaas krijgen we nog steeds klachten van omwonenden en ouders over te hard rijden voor onze 
school in het Kochpad. Wilt u alstublieft op uw snelheid letten en deze aanpassen ( ook als u in 
tijdnood bent, die paar extra minuten maken dan niet veel meer uit) Namens alle ouders en de 
aanwonenden hartelijk dank. 
  
Onze schooltuin 
De voorjaarsbollen zijn gepoot, het blad is opgeruimd….. 
Afgelopen week hebben de kinderen en de hulpouders de laatste keer voor de winter in de tuin 
gewerkt. We hebben een prachtig en erg leerzaam tuinseizoen achter de rug. Hiervoor willen we 
Marijke Snik, Miranda Budde, Ivonne den Ouden en Pepijn Rutten heel erg hartelijk voor bedanken! 
Zonder jullie geweldige inzet, elke woensdag weer, hadden we nooit zon goede opbrengst kunnen 
hebben en had de tuin er nooit zo mooi uit kunnen zien!! We hopen komend voorjaar weer een 
beroep op jullie te mogen doen. 
  
Agenda 
4-12     10-mingesprekken op school 
5-12     Sintviering. Ouders van harte welkom tijdens het gezamenlijk programma in de patio. 
Continurooster tot 14.00 uur. Lunchpakket niet vergeten! 
19-12    ’s Middags vrij. ’s Avonds van 17.30 tot 19.30 kerstviering op school 
23-12 t/m 3-1   Kerstvakantie 
  
  
Namens het team, 
Marja Moerenhout 
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