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Het jaar 2013 is alweer bijna voorbij… 
We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar waarin we eindelijk naar het nieuwe schoolgebouw aan 
het Kochpad mochten verhuizen. 
Een jaar waarin we een super gezellig openingsfeest hebben gehad met de burgemeester en een 
paar honderd belangstellenden, 
Een jaar waarin de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang van Buitenpret in onze 
school  kinderopvang heeft gerealiseerd en we hierdoor een Brede School zijn geworden, 
Een jaar waarin we afscheid namen van 16 leerlingen die klaar waren voor het voortgezet onderwijs, 
Een jaar waarin we een zelfgeschreven musical opvoerden in de patio van de nieuwe school voor alle 
ouders en veel dorpsbewoners, 
Een jaar waarin we Lorenzo, Manon, Rinton, Finn, Suus, Daan, Twan, Fenne, Sylvan, Daan en Daelin 
welkom mochten heten in de kleutergroep en Terris in groep 4. 
Een jaar waarin vele ouders zich enorm hebben ingezet om extra activiteiten mogelijk te maken en 
waar nodig ondersteuning in de groepen te bieden, 
Een jaar waarbij groep 8 pannenkoeken heeft gebakken tijdens een lunch voor een veertigtal 
dorpsbewoners, 
Een jaar waarin we met meerdere teams hebben meegedaan aan een korfbal- en een 
voetbaltoernooi in Maurik, 
Een jaar waarin we een prachtige schooltuin hebben opgezet en de leerlingen de oogst hebben 
kunnen verkopen, 
Een jaar waarin we met groep 1 t/m 6 een schoolreis hebben gemaakt naar het dolfinarium, 
Een jaar waarbij groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum is geweest en op schoolkamp naar Veenendaal, 
Een jaar waarin we met de hele school gekampeerd hebben in de speeltuin, 
Een jaar waarin we met z’n allen hebben meegedaan aan het Nationaal schoolontbijt in de patio, 
Een jaar waarin pony’s van Manege Het Zesspan op het schoolplein kwamen en iedereen er een 
rondje op mocht rijden tijdens de kinderboekenweek, 
Een jaar waarin we weer een echte voorleeskampioen (Suze) hebben gekozen, 
Een jaar waarin Lars, Sem, Imme, Colin, Rosa, Jurrien, Jael en Raymon een diploma leerling-mediator 
hebben gehaald na een training van De Vreedzame School, 
Een jaar waarin groep 6/7/8 meegedaan heeft met de jeugdgemeenteraad, 
Een jaar waarin de leerlingen van groep 3/4/5 judolessen gevolgd hebben, 
Een jaar waarin we lessen Streetwise van de ANWB hebben mogen volgen, 
En een jaar waarin bij Juf Rianne baby Luuk is geboren! 
   
Het nieuwe jaar 
In het nieuwe jaar, meteen na de kerstvakantie, verwachten we Graziella, Imke, Elize, Lorenzo en 
Bjorn in groep 1/2 en komt Esmee in groep 7. 
We wensen jullie allemaal een fijne tijd op De Klepper toe! 
  
Kerstfeest 
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Voor de kerstmaaltijd van aanstaande donderdag aub elke leerling een bord, bestek en een beker 
in een plastic tas, alles voorzien van naam, mee naar school geven. 
Aanstaande donderdagmiddag zijn de kinderen vrij en worden vanaf 17.20 uur weer op school 
verwacht met iets lekkers voor de kerstmaaltijd in de klas, en in mooie kerstkleding! 
De ouders verwachten we vanaf 18.45 uur in de patio. Daar worden jullie welkom geheten door de 
Mr- en Or-leden met een glaasje gluhwein of warme chocolademelk. Rond 19.15uur komen de 
leerlingen ook naar de patio om daar met z’n allen kerstliedjes te zingen voordat we het kerstfeest 
afsluiten om 19.30 uur. 
  
Vuurwerk 
Het maakt wat los zeg, het vooruitzicht op harde knallen en felle kleuren. De spannende folders in de 
brievenbus met daarin alles prachtig op een rijtje en het feit dat vuurwerk pas gekocht mag worden 
vanaf 16 jaar maakt vuurwerk extra spannend voor onze stoere jongens in de bovenbouw. Afgelopen 
woensdag hebben zij een gastles gehad door bureau HALT. In deze les zijn we gewezen op de 
gevaren: wat maakt illegaal vuurwerk extra gevaarlijk, hoe bewaar je vuurwerk en hoe steek je 
vuurwerk het veiligst af. Alle kinderen hebben een brief voor de ouders meegekregen met een folder 
waarin alle regels nog eens overzichtelijk op een rijtje zijn gezet. Wij hopen dat ouders met deze 
informatie in gesprek gaan met hun kind en afspraken met hen maken. Wij zien alle leerlingen 
namelijk graag heelhuids terug en wensen iedereen een veilige en gezellige jaarwisseling toe! 
  
Veerkrachttraining 
Wij zijn er trots op dat er op De Klepper vanaf januari t/m maart 10 gratis veerkrachttrainingslessen 
gegeven gaan worden aan bovenbouw-leerlingen. 
Dinsdagavond 16 januari komt Daphne Pietersen informatie geven over deze veerkrachttraining. De 
training is bedoeld voor leerlingen die hulp kunnen gebruiken in het goed voor zichzelf opkomen, of 
die wat zelfverzekerder mogen worden. 
Deze informatieavond is bedoeld voor alle ouders uit groep 6/7/8. Als u verhinderd bent, wilt u dit 
dan via een mailtje aan  ondergetekende laten weten? 
De eerste drie lessen zullen onder schooltijd plaatsvinden en de andere lessen zijn op 
maandagmiddagen direct na schooltijd. De lessen hebben het hoogste rendement wanneer er niet 
alleen in de klas maar ook thuis aandacht wordt geschonken aan de inhoud. De leerkracht van de 
kinderen zal bij alle lessen aanwezig zijn. 
Er kunnen helaas maar maximaal 12 leerlingen uit de klas gebruik maken van deze gratis training. De 
leerkracht maakt een opzet voor deelname en zal die aan betreffende ouders voorleggen. Als u vindt 
dat uw kind meer dan gemiddeld baat kan hebben bij deze training dan kunt u ook zelf contact met 
de leerkracht opnemen. 
  
  
Jarigen in de maand december en in de kerstvakantie: 
In de vorige  nieuwsbrief klopte het lijstje niet helemaal, excuses daarvoor. 
Hierbij een nieuw lijstje: 
Daan B, Rinton, Dealin, Imme, Koen, Sil, Onne en Elena zijn in december al jarig geweest. Niels de Rek 
moet nog jarig worden op 27 december. 
Kristian Kievit is jarig op 3 januari, Elize de Bas op de 4de, Graziella Bekkers op 9 januari, de 11de is 
Max van Beek aan de beurt, Lorenzo Bekkers de 21ste, Guus Immink de 24ste en Imke Budde is jarig op 
27 januari. 
Iedereen alvast van harte gefeliciteerd en een gezellig feest toegewenst! 
  
  
Agenda: 
19-12    kinderen ‘s middags vrij. Vanaf 17.20 uur zijn de kinderen welkom in de klas voor de 
kerstmaaltijd. Aub bord, bestek en een beker in een plastic tas meebrengen! 



Ouders welkom in de patio vanaf 18.45 uur. 
23-12 t/m 3-1  kerstvakantie 
6-1       weer naar school 
15-1      logopedisch spreekuur 
16-1      20.00 uur ouderavond voor alle ouders van groep 6/7/8. Informatie over veerkrachttraining. 
Als u niet aanwezig kunt zijn dit aub via de mail laten weten. 
21-1      MR-vergadering 
  
  

All we need is love and understanding… 
Dit heeft het team ruimschoots mogen ervaren het afgelopen jaar, dank jullie allen hiervoor: samen 

kunnen we ervoor zorgen dat elke leerling tot zijn recht komt! 
  
Ik wens u allen een gezellige kerstfeest en –vakantie, een veilige jaarwisseling en hoop iedereen 

weer heelhuids te ontmoeten op 6 januari! 
  
Namens het team, 
Marja Moerenhout 
 


