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Schooljudo 
Volgende week beginnen de lessen schooljudo. Groep 3/4/5 en groep 6/7/8 doen hieraan mee. De 
lessen worden 5 keer achter elkaar tijdens de gymles in Beusichem gegeven. Voor judopakken wordt 
gezorgd. Schooljudo staat voor zeven waarden: respect, samenwerken, discipline, beheersing, 
plezier, weerbaarheid en vertrouwen. In de lessen wordt hieraan kort gewerkt. Ze zijn vooral bedoeld 
als kennismaking met de sport. 
  
Schoolontbijt 
Komende vrijdag doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. De bedoeling van deze gesponsorde 
activiteit is dat kinderen ervaren hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te beginnen. We 
ontbijten met z’n allen in de patio. De kinderen hoeven deze dag dus niet thuis te ontbijten. Het 
brood wordt weer door bakkerij Immink uit Beusichem gesponsord. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.schoolontbijt.nl   
  
Schoolfruit gaat niet door 
Misschien heeft u het al in de krant gelezen. De subsidie rond dit EU-project was voor de leveranciers 
niet goed geregeld waardoor deze zich hebben teruggetrokken. Helaas houdt dat voor onze 
leerlingen in dat we dit schooljaar toch geen gratis schoolfruit krijgen. 
  
Kwartiermakers 
We zijn ingeloot om mee te doen aan het project “kwartiermakers” 
Hiermee verbinden we ons aan de afspraak dat we elke dag 15 minuten stil lezen in de klas. Met deze 
pilot hopen de onderzoekers te bewijzen dat echt stillezen het lezen stimuleert. 
Wij doen hier graag aan mee omdat we lezen erg belangrijk vinden. Niet alleen om de wereld om je 
heen te leren kennen, je woordenschat uit te breiden maar ook om te laten ervaren dat lezen leuk is. 
Op De Klepper wordt altijd al veel gelezen maar we lazen tot nu toe vaak in combinatie met het 
maken van opdrachten van begrijpend lezen, oefenen met een leesmoeder met Ralfielezen, er 
werden boeken gewisseld en er werden woordenschatwoorden in deze leestijd geoefend. 
Vanaf 1 november zijn we( alle leerlingen en leerkrachten) in elke klas dagelijks 15 minuten aan het 
stillezen. Tijdens dit kwartiertje worden er geen boeken geruild, wordt er niet door de klas gelopen 
maar wordt er alleen maar gelezen. We hebben er voor gekozen om ook in groep 1 en 2 minimaal 
eens per week tijd in te plannen om  stil te “lezen”  
  
Ondernemer van het jaar  
Joke Borgstein, de eigenaresse van KDV Buitenpret is onlangs verkozen tot beste ondernemer van de 
gemeente Buren. Buitenpret verzorgt op De Klepper de TSO,  BSO De Lispeltuut en een 
speelleergroep voor peuters, Pim en Pom. We feliciteren Joke van harte en wensen haar veel succes 
tijdens de provinciale verkiezing, binnenkort in de Agnietenhof. 
  
Luizenwerkgroep 
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Net voor de herfstvakantie zijn Wanda van Malsen en Lianne de Zeeuw naar een 
informatiebijeenkomst geweest bij de GGD. Hier zijn ze bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van de bestrijding van hoofdluis.. Gelukkig is er qua behandeladvies eigenlijk niets 
veranderd. Het advies blijft: kammen, kammen en kammen… 
Op school hebben we de afspraken nogmaals doorgelopen en vastgelegd. 
Als er hoofdluizen of neten worden gevonden wordt u daarvan telefonisch door de schoolleiding  op 
de hoogte gebracht. De leden van de werkgroep doen geen mededelingen naar ouders. 
Als er hoofdluizen of neten worden aangetroffen in een groep, wordt er een folder opgehangen in de 
hal. Hierop de vraag aan ouders om hun kinderen extra te controleren. 
U kunt uw kind  behandelen met een shampoo maar om echt van de beestjes af te komen blijft 
daarnaast het advies van de GGD: 
 Gedurende 14 dagen dagelijks kammen met een speciale hoofdluiskam. 
Een vriendelijk doch dringend verzoek van de werkgroep aan de ouders om voor de controles (op 
maandagochtend na elke vakantie) geen of minder gel te gebruiken in het haar van uw kind en geen 
ingewikkelde kapsels te maken. Dit maakt de controle namelijk onnodig lastig of zelfs bijna 
onmogelijk. Hartelijk dank aan Marion, Paulien, Wendy, Wanda en Lianne die onder andere door 
deze controles zorgen dat we bijna geen last hebben van deze vervelende beestjes op De Klepper! 
  
Ontruimingsoefening 
Vanmorgen hebben we een ontruimingsoefening gehouden. De leerkrachten en de kinderen 
waren  deze keer van te voren van de oefening op de hoogte. Binnen vijf minuten was iedereen op 
de afgesproken plek! Binnenkort zal er een onaangekondigde oefening plaatsvinden. 
  
Voortgangsgesprekken 
Aankomende maandagmiddag en avond plannen we de broertjes en zusjes in voor de 
voortgangsgesprekken zodat deze afspraken op elkaar volgen. 
Deze week ontvangt u de briefjes met daarop de tijd waarop u verwacht wordt. 
  
Jarigen in de maand november 
Yael den Ouden was jarig op 2 november. Sylvan Huisman en Joost Rutten hebben hun verjaardag 
gisteren gevierd, Jasmijn van Wijk is jarig op 6 november, Jeroen en Peter Bunschoten op de 12de, 
Thijmen van Wijk op 13 november, Esmee Wiersma is jarig op de 18de en Yaneann Verweij is jarig op 
24 november. Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag gewenst! 
  
Agenda: 
Vrij 7               Nationaal Schoolontbijt, we ontbijten met z’n allen in de patio 
10-11 en 12       voortgangsgesprekken met de leerkracht (vanwege privacy aub via de hoofdingang 
naar binnen komen) 
Di 11                gastlessen van de mediacoach in de mb, de bb en in de kleutergroep 
                        voorlichtingsavond op KWC: inschrijven via de website 
ma 17               start blok 3 Vreedzame School “we hebben oor voor elkaar” 
                        voorlichtingsavond Lek en Linge. Opgeven via de website 
do 20               gastles mediacoach, hoe kies je een boek 
19.30 uur ouderavond Buitenpret op De Klepper “time management voor gezinnen” Als u hierbij 
aanwezig wilt zijn bent u van harte welkom. Graag opgeven via Marja 
4-12                 ’s ochtends schoolverpleegkundige op school 
5-12                 sintviering. (Ouders welkom tijdens gezamenlijk deel in de patio) 
18-12               ’s middags vrij. Kerstprogramma van 17.30 tot ws  19.30 uur 
22-12 t/m 2-01   kerstvakantie 
  
Namens het team, Marja Moerenhout 
 


