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Inspectiebezoek afgezegd 
Maandag 6 oktober stond er een bezoek van de onderwijsinspecteur gepland. Gisteren kregen we 
bericht dat door de drukke werkzaamheden binnen de onderwijsinspectie,  de zwakke en zeer 
zwakke scholen voorrang krijgen en dat ons bezoek hierdoor niet door kan gaan. Wij houden ons 
basisarrangement en krijgen mogelijk in 2015 een bezoek van de inspecteur. 
  
Studiedag 
Afgelopen vrijdag kregen we bezoek van  veertig collega’s van vier andere kleine scholen van 
BasisBuren op De Klepper. Tijdens deze studiedag hebben we met elkaar ervaring en kennis 
uitgewisseld. Ook hebben we workshops gevolgd en leerteams samengesteld. We kijken terug op 
een inspirerende dag. 
  
Schoolkamp 
Gisteren zijn de leerlingen van groep 6 t/m 8 in groepjes via een spannende puzzeltocht naar 
Veenendaal gefietst. Afgezien van een lekke band ging deze reis zeer voorspoedig. In “Het Berghuis” 
in Amerongen hebben ze samen gelunched en na een ijsje zijn ze in een groep achter elkaar door het 
bos naar Veenendaal gereden. Nadat iedereen geïnstalleerd was hebben ze “levend stratego” in het 
bos gespeeld. 
Gisteravond hebben ze na  het pannenkoeken bakken  en eten, lekker gezwommen en gezellig bij de 
open haard (ivm de regen) spelletjes gedaan.  
Vannacht hebben de kinderen goed geslapen. Om 00.30 uur sliep iedereen en tot  een uur of 7.00 
uur was het muisstil in de slaapruimte. Vandaag gaan ze naar de molen, gaan ze een schat zoeken 
(geocache) en bereiden ze zich voor op de bonte avond. De leerkrachten gaan na schooltijd ook naar 
het kamp, eten mee en gaan van de optredens  genieten. Woensdag wordt er een bezoek gebracht 
aan de Grebbeberg en komen ze weer op de fiets terug  naar Zoelmond. We hopen dat ze mooi en 
vooral droog weer houden! 
Juf Saskia gaat aanstaande vrijdag (ipv woensdag) in Beusichem werken. Juf Marja werkt deze vrijdag 
in de kleutergroep. 
  
Kinderboekenweek 
In de patio heeft Gerrie Immink weer een mooi stilleven gemaakt rond het thema van de 
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “feest”. Tijdens de kinderboekenweek, die aanstaande 
woensdag officieel begint,  vinden er allerlei activiteiten plaats in de school. Ook kan iedereen zich in 
de klas opgeven om mee te dingen naar de titel van voorleeskampioen.  Kopieën met voorleestips 
voor de kandidaten worden in de klas uitgedeeld . Donderdagmiddag 9 oktober vanaf 14.00 uur is 
iedereen van harte welkom tijdens de finale. Een jury kiest dan uit alle klassenkampioenen de 
schoolkampioen van 2014! 
  
Ouderhulp 

http://www.obszoelmond.nl/


Wilt u het ingevulde strookje meegeven naar school als u dit nog niet gedaan hebt? Er zijn inmiddels 
al weer verschillende ouders actief in de school. Zo zijn er al leesmoeders actief, draait de schooltuin 
weer op volle toeren en zijn de eerste lessen handvaardigheid met hulp van verschillende ouders ook 
alweer gegeven. 
  
Schoolgids en website 
Binnenkort komt er een verslag van de ouderavond op de website te staan. De nieuwe schoolgids is 
op de website geplaatst. Dit schooljaar wordt de website aangepast. Hij zal dan hij ook op smart 
phone en tablet goed te openen zijn. 
  
Jarigen in de maand oktober 
Fenne Hermsen is jarig op 5 oktober, Lars de Ronde op de 8ste, Bjorn Wiersma op de 15de en Iris 
Vernooij is jarig op 23 oktober. Allemaal een gezellige verjaardag gewenst! 
  
Agenda: 
7-10    Een gastles voor groep 6/7/8 over griffels en de kinderjury door  lees-mediacoach Evelien 
Worst 
            De groepen 1/2 en 3/4/5 krijgen een creatieve gastles over een boek van Evelien. 
9-10    Vanaf 14.00 uur finale van de voorleeswedstrijd. Alle ouders zijn van harte welkom! 
10-10  Juffenfeest: de juffen vieren hun verjaardag. Hiermee sluiten we de kinderboekenweek af. 
14-10  Inloopavond van 18.30 tot 19.15 uur: ouders zijn van harte welkom om te kijken naar het werk 
van de kinderen. De leerlingen leiden u rond. 
18-10  Gelderse museumdag. Veel musea zijn gratis toegankelijk 
20-10 t/m 24-10       herfstvakantie 
  
Namens het team, 
Marja Moerenhout 
 


