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Nieuws van de MR 
Beste ouders / verzorgers, 
In september 2013 is de samenstelling van de Medezeggenschapsraad (MR) gewijzigd. Graag stellen 
wij ons daarom even aan u voor. Wij zijn er immers ook voor u. Wij zien onze school als een 
gemeenschap van personeel, ouders en kinderen, waarin we samen proberen het beste uit de 
leerlingen te halen. 
  
In de MR zitten altijd ouders en leerkrachten. De huidige ouder-leden zijn Etienne Budde (vader van 
Jurriën en Imke), Pepijn Rutten (vader van Joost) en Janet Visser (moeder van Tijn). De teamleden in 
de MR zijn juf Angelieta en juf Marian. 
Als MR overleggen we met de schoolleider (juf Marja) over allerlei zaken die de school aangaan. Dus 
als u suggesties, verbeteringen, problemen of klachten kwijt wilt, spreek ons dan gerust aan of stuur 
een mail naar mr.deklepper@gmail.com. 
De notulen van de MR-vergaderingen zijn altijd (enige tijd na de vergadering) te vinden op de 
website van de school (www.obszoelmond.nl, kijk onder Ouders MR&OR). 
  
Wat houdt ons zoal bezig? In de laatste twee vergaderingen van de MR hebben we langdurig 
gesproken over de schooltijden. Het ging daarbij om twee punten. 
  
Het eerste punt is het feit dat de kinderen zowel 's ochtends als 's middags vaak later naar buiten 
komen dan de bedoeling is. Hierover is met Marja de afspraak gemaakt dat de leerkrachten er beter 
op zullen gaan letten dat ze tijdig stoppen met de les, zodat de school op de afgesproken tijd uitgaat. 
  
Het tweede punt is de middagpauze. Sinds het schooljaar 2010/2011 hebben we vijf kwartier 
middagpauze. Daarvóór was het een uur. Het extra kwartier is destijds met instemming van de MR 
en na raadpleging van alle ouders toegevoegd, onder meer om het team de gelegenheid te geven om 
even samen te lunchen. 
  
Tijdens de algemene ouderavond afgelopen september kwam het verzoek om dit besluit terug te 
draaien. De MR kan niet die beslissing nemen, maar wel advies erover geven. Ons advies is om vast 
te houden aan de huidige schooltijden. Daar zijn goede redenen voor: 
In de pauze worden de lessen van de morgen afgerond en worden er voorbereidingen getroffen voor 
de middag (opruimen, werk nakijken, lesmaterialen klaarleggen). Ook is er dikwijls tijd nodig voor 
overleg met collega's of met de intern begeleider. 
Zowel de kinderen die overblijven als degenen die tussen de middag naar huis gaan, moeten de 
gelegenheid hebben om te eten en te ontspannen, zodat ze weer fris aan de middaglessen beginnen. 
We willen als school ook aantrekkelijk zijn en blijven voor leerlingen van buiten Zoelmond (mede 
omdat het aantal leerlingen belangrijk is voor het voortbestaan van de school). Ook die kinderen 
moeten de tijd hebben om tussen de middag naar huis te gaan. 
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Hebt u vragen of opmerkingen of heeft u onderwerpen die u graag in een overleg besproken wilt 
hebben, dan horen wij het graag. 
Met vriendelijke groet, 
Pepijn, Etienne, Janet, Angelieta en Marian 
  
Nieuws van de OR 
Wij zijn op zoek naar een enthousiast OR lid of leden! 
Ons mede OR lid, Bianca den Ambtman heeft aangeven om per direct te stoppen als OR lid. 
Zij kan hier helaas geen tijd meer voor vrij maken. Daarom zijn wij nu op zoek naar één of meerdere 
enthousiaste personen die de OR willen komen versterken. 
Vind je het leuk om activiteiten te bedenken en uit te werken voor school? Meld je dan aan bij één 
van de OR leden of via or.deklepper@gmail.com 
Wij willen Bianca namens de kinderen, het team en de mede OR leden hartelijk bedanken voor al 
haar hulp en inzet! 
OR-leden: Gabriëlle van Wijk, Jos Bekkers, Linda van Mourik, Marco den Ouden en Petra Wammes-
van Eck. 
  
Te koop! 
Op school verkopen we niet alleen goede vulpennen voor 6 euro en linialen voor 0,50 cent maar 
sinds kort hebben we ook vullingen voor de stabilo pen op school te koop. Steeds meer kinderen 
schrijven met een stabilo-pen. Het komt nogal eens voor dat de vulling op raakt tijdens de les. 
Daarom gaan we ze vanaf nu ook aanbieden voor 1 euro per stuk. Inktvullingen voor de vulpen 
worden gratis verschaft. 
  
Een ei met een staartje 
De kinderen van groep 1,2 en 3 hebben vanmiddag genoten van deze voorstelling in Theater De 
Fransche School in Culemborg. Hartelijk dank aan de ouders die het vervoer verzorgden! 
  
Schoolkamp dit jaar op 19, 20 en 21 mei  
De datum in het jaarrooster van het schoolkamp hebben we aan moeten passen. Onze bestemming 
in Veenendaal was op die datum bezet. Wij gaan nu op schoolkamp op maandag t/m woensdag met 
groep 6/7/8. 
  
Veerkrachttraining 
Veertien leerlingen uit de bovenbouw zijn erg enthousiast met de veerkrachttraining begonnen. In de 
klas wordt met de hele groep ook aandacht aan het thema geschonken. Deze week gaat het om 
vertrouwen! De ouders krijgen na elke les een verslag via de mail. 
  
Jarigen in februari 
Diana en Quin zijn allebei op 5 februari jarig. Tijn is op 9 februari jarig. 
Een fijne verjaardag allemaal! 
  
Open dag voor nieuwe leerlingen 
Op vrijdagochtend 9 mei willen we een open dag organiseren voor eventuele toekomstige leerlingen 
en hun ouders. Tijdens deze ochtend willen we laten zien hoe we werken op De Klepper. Er zullen 
naast leerkrachten ook MR- en OR-leden aanwezig zijn. Zij kunnen uit ervaring vertellen en 
informatie geven over onze school. Helaas hebben we geen adressen van jonge gezinnen in onze 
regio tot onze beschikking. We zijn dus voor een belangrijk deel afhankelijk van onze huidige ouders 
om gezinnen uit de omgeving enthousiast te maken voor deze ochtend. 
Zegt het voort!  
  
Agenda: 
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6-2       10.45 theatervoorstelling in Culemborg voor groep 4/5/6 “Assepoester” 
14.30 tot 16.00 uur spelletjesmiddag in de patio “Oud en Jong op De Klepper” voor de oudere 
dorpsbewoners. Georganiseerd door de bovenbouw. 
11,12,13-2 eindcito groep 8 
13-2     klassenavond voor groep 6/7/8 van 17.30 tot 19.30 uur. Kinderen brengen zelf iets lekkers 
mee en we gaan samen patat eten. 
14-2     open podium. Kinderen krijgen de gelegenheid om een optreden te verzorgen voor de hele 
school. Ouders zijn welkom van 11.00 tot 12.00 uur. 
17-2 t/m 21-2 voorjaarsvakantie. 
10-3     start waterproject in de hele school. 
18-3     MR-vergadering 
20-3     “wandelen voor water”, sponsorloop over 6 km door de bovenbouwleerlingen. 
25-3     Pannenkoekendag, leerlingen van groep 7 en 8 bakken pannenkoeken voor oudere 
dorpsgenoten. 
27-3     middag, zwerfafval opruimen met alle leerlingen in Zoelmond. 
31-3     15.30-16.30 uur alle ouders van de bb mogen de laatste veerkrachttraining bijwonen. 
4-4       De leerlingen krijgen het 2de rapport mee naar huis. 
8+9-4   10-mingesprekken 
9-5       open dag voor toekomstige leerlingen en hun ouders. 
  
Namens het team, 
Marja Moerenhout 
 


