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Start schooljaar 
Iedereen is weer gezond teruggekomen van de vakantie! Alleen Esmee Vernooy heeft een lelijke 
armbreuk opgelopen en is daar nog wel even mee zoet. Gelukkig kan ze wel naar school komen. 
Veel ouders hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de eerste schooldag onder het genot 
van een kopje koffie of thee, vakantieverhalen uit te wisselen: gezellig! 
Na de vakantieverhalen in de klas, is iedereen weer begonnen met de gewone lessen. Hoewel het 
wel weer even wennen is, heeft elke groep een goede start gemaakt. 
Jasmijn van Wijk is nieuw in groep 2 en we wensen haar een fijne tijd op De Klepper toe! 
  
Groepsverdeling 
Groep 1/2 begint met 15 leerlingen. 
In de loop van het jaar komen nog 5 leerlingen bij deze groep. 
Rianne Mombarg werkt op maandag, dinsdag en woensdag. 
Saskia Ottens werkt op donderdag en vrijdag. 
Groep 3/4/5 heeft 21 leerlingen. 
Angelieta van der Velden en Fione Bos werken week op week af en wisselen op woensdag. 
Thea van Maanen ontkoppelt groep 4 of 5 op  maandag, dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag. 
Groep 6/7/8 heeft 20 leerlingen. 
Marian van der Slikke werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Saskia Ottens ontkoppelt groep 7 op maandag- en dinsdagochtend. 
Marja Moerenhout werkt op woensdag in groep 6/7/8 en ontkoppelt groep 7 op donderdagochtend. 
Daarnaast werkt ze op maandag, dinsdag en donderdagmiddag aan haar schoolleiderstaken.      
Elke maandag en soms op donderdag is Simone ter Sluijsen aanwezig. Zij is onze intern begeleider. 
  
Sloffen, slippers en gymschoenen 
Nog niet iedereen heeft sloffen of slippers meegebracht om in de klas te dragen. Wilt u die 
meegeven als dat nog niet gedaan is? 
Voor het gymmen van groep 1 en 2  in de speelzaal hebben de kleuters passende gymschoentjes 
nodig. Het liefst met een elastiekje op de wreef zodat de kinderen ze zelfstandig aan kunnen trekken. 
Groep 3 t/m 8 gaan tot de herfstvakantie buiten gymmen. Hiervoor hebben de kinderen 
buitengymschoenen nodig. Als het weer het toelaat gaat de bovenbouwgroep op maandagmiddag 
buiten gymmen en de middenbouwgroep op dinsdag aan het eind van de ochtend. Het is praktisch 
wanneer hun gymschoenen ook op school in het kluisje kunnen blijven. 
  
Schoolgruiten 
We vinden gezonde voeding erg belangrijk. Daarom zijn we ook een gruitschool geworden. Dit houdt 
in dat we op de korte dagen,( woensdag en vrijdag) naast iets te drinken alleen groente of fruit eten. 
Koek en ander zoetigheid wordt deze dagen  mee terug naar huis gegeven. In verband met onnodig 
afval geven we de voorkeur aan een drinkbeker en een broodtrommel tijdens de pauzes. 
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Vulpen of stabilo 
Vanaf halverwege groep 4 wordt er op De Klepper geschreven met een vulpen of met een stabilo 
mits deze een ondersteunende pengreep heeft. De eerste (vul)pen wordt door de school verstrekt als 
hij kapot gaat wordt u vriendelijk verzocht om een nieuwe aan te schaffen. 
Nog niet alle kinderen zijn na de vakantie in het bezit van een goede pen. Op school kan voor de 
gereduceerde prijs van 5 euro een goede vulpen worden aangeschaft. De vullingen hiervan 
worden  door de school verstrekt in tegenstelling tot de vullingen van een stabilo, daarvoor moet u 
zelf zorgen. 
  
Schoolkamp 
In verband met het drukke programma in de bovenbouw aan het eind van het schooljaar, hebben we 
besloten om het schoolkamp naar het begin van het schooljaar te verplaatsen. Maandag 29 
september is het al zo ver. Dan vertrekt groep 6/7/8 op de fiets naar Veenendaal voor drie dagen. De 
kinderen zijn al begonnen met de voorbereidingen in de klas en hebben er weer erg veel zin in! 
  
Algemene ouderavond en informatieavond 23-9 
Dinsdagavond 23 september is de algemene ouderavond. Deze avond wordt er ook per groep 
informatie gegeven over de lesinhoud van dit nieuwe schooljaar. Het precieze programma van deze 
avond hoort u nog. Houdt u deze avond vast vrij? 
  
Schoolfotograaf 
Woensdag 10 september komt fotograaf Rene Matthijsen schoolfoto’s maken. Meteen om half 9 is 
er gelegenheid om een foto te laten maken van broertjes en zusjes samen. Kinderen die nog niet op 
school zitten mogen er dan bij op de foto. 
  
Schooltijden 
Om 8.20 uur zijn de leerlingen welkom op school. Ze mogen dan ook naar de klas. Ook ouders 
kunnen dan in de klas een kijkje nemen, de leerkracht kort spreken of een afspraak maken voor een 
ander moment. U wordt vriendelijk verzocht om de klas op tijd te verlaten zodat we echt om 8.30 
met de lessen kunnen beginnen. ’s Middags zijn de leerlingen welkom vanaf 13.00 uur. De lessen 
beginnen om 13.15 uur. 
  
Schooltuin 
In de vakantie hebben de tuinouders de tuin weer prima onderhouden en daar zijn we hen zeer 
dankbaar voor! Mensen die mee willen helpen met het onderhoud en de oogst van de schooltuin op 
woensdagochtend van 11.30 tot 12.30 met  groepjes leerlingen, zijn van harte welkom. Juist in deze 
periode is er van alles te doen! 
Elke woensdag vanaf 12.20 uur zullen er weer groenten in de kraam te koop worden aangeboden 
door de leerlingen. De dag ervoor staat op het bord bij het hek wat er de volgende dag te koop zal 
zijn. De prijzen vallen heel erg mee en het verdiende geld wordt gebruikt om volgend jaar weer zaad, 
plantjes en soms materiaal aan te schaffen om de schooltuin in stand te kunnen houden. 
  
Jaarkalender 
Op deze kalender staan alle activiteiten en vrije dagen gepland. Hij wordt meegestuurd in een bijlage 
en is terug te vinden op de website. Noteert u de activiteiten en vrije dagen in uw agenda? 
  
Jaarplan 
Onze speerpunten van dit schooljaar zijn uitgewerkt in het jaarplan. Deze kunt u vinden op de 
website. Tijdens de ouderavond van 23 september zal er door Marja een toelichting worden 
gegeven. 
  
Nieuwe schoolgids 



We zijn druk bezig met het schrijven van een nieuwe schoolgids. Zodra hij klaar is, wordt hij op de 
website gezet. Naar verwachting zal dit over een week of twee zijn. 
  
Jarigen in september 
Tara Vernooy is jarig op 19 september, Daan en Twan van Klei zijn jarig op 24 september en Kiki 
Knobbout op 28 september. Alvast van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst! 
  
Agenda 
Wo 10-9           schoolfotograaf 
Di 23-9            algemene ouderavond en informatieavond van de groepen 
Vrij 26-9         studiedag kleine scholen op De Klepper 
                         Kinderen zijn vrij! 
1 tot 12-10        kinderboekenweek thema: feest 
Do 9-10            ‘smiddags finale voorleeskampioen De Klepper 
Vrij 10-10         juffendag, alle leerkrachten vieren hun verjaardag waarmee we de kinderboekenweek 
afsluiten 
Di 14-10           inloopavond 18.30-19.15 
Za 18-10          Gelderse museum dag 
20-10 t/m 24-10           herfstvakantie 
  
Namens het team, Marja Moerenhout 
  
  
En dan nog even dit: 
  
Vacature lid Raad van Toezicht 
BasisBuren is een Stichting voor openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs in de gemeente 
Buren en Tiel. 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
het bestuur, dat wordt uitgevoerd door een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft in de 
afgelopen jaren mede richting gegeven aan BasisBuren als organisatie van 13 basisscholen. Daarbij 
heeft de vorming van een krachtige bestuursorganisatie centraal gestaan, die op het gebied van 
financiën, personeel en bestuur meerwaarde biedt. Daarnaast biedt zij zelfstandigheid voor scholen 
om in onderwijskundig opzicht als teams met ouders tot een invulling te komen, die past bij de 
plaatselijke omstandigheden. 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op beleid en beheer van BasisBuren en 
heeft met de directeur-bestuurder afspraken over beleid en managementinformatie. Alle leden zijn 
aanspreekbaar op organisatie en onderwijs, voor het overige is er een verdeling van 
aandachtsgebieden. 
  
Per 1 september 2014 ontstaat er een vacature doordat een aftredend bestuurslid niet opnieuw 
benoembaar is. 
Wij vragen een enthousiast nieuw lid, bij voorkeur afkomstig uit de gemeente Buren of directe 
omgeving, om de Raad van Toezicht te versterken. Zij/hij dient te passen in het profiel en de 
besturingsfilosofie van BasisBuren te onderschrijven. Juridische expertise wordt zeer op prijs gesteld. 
  
Ook moet men bereid zijn om naast de 6 tot 8 vergaderingen per jaar ook tussendoor activiteiten bij 
te wonen dan wel met de directeur-bestuurder samen te werken. Het gaat om een belasting van 
ongeveer 5 uur per maand. 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vacatievergoeding. 
  



Een informatiepakket is beschikbaar via renata.slob@basisburen.nl. Als u nadere informatie wilt, 
kunt u via bovenstaand e-mailadres contact opnemen met Renata Slob. Dan wordt u gebeld door de 
voorzitter, Melvin Könings. 
We verzoeken u uiterlijk 19 september 2014 te reageren. De gesprekken zullen plaatsvinden op 
woensdag 15 oktober. 
  
Renata Slob 
Officemanager Basisburen 
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