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Sint in het land!  
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas aan om 12.30 uur bij Het Veerhuys in Beusichem. 
Op 5 december komt Sinterklaas op bezoek bij de kinderen van De Klepper! Ook ouders zijn van 
harte welkom tijdens het programma in de patio deze vrijdagochtend. 
Samen met de OR is er een mooi programma bedacht tijdens de sint periode. Vandaag waren de 
schoentjes al bijna allemaal gevuld en hebben groep 1 t/m 5 zelfs  meegeholpen met het vullen van 
de schoenen van de bovenbouwleerlingen omdat er te weinig pieten waren voor deze klus. We gaan 
binnenkort zwarte pietjes maken van cakejes met marsepein en we hebben  gezongen op het 
schoolplein onder begeleiding van de saxofoon van juf Rianne.  Voor het bezoek van Sinterklaas is de 
patio al in een gezellige sinterklaassfeer gebracht.  
  
Kunstwerk van de kinderen 
Op het juffenfeest is door elke leerling een schilderijtje beschilderd. Van al deze schilderijtjes samen 
is een mooi kunstwerk gemaakt door Pauline Verbree en Jeannette Bunschoten. Vorige week tijdens 
het schoolontbijt hebben de juffen dit mooie kunstwerk aangeboden gekregen. We wachten nog op 
een ophangsysteem, maar als dat er is hangen we het op een mooi plekje in de patio. Hartelijk 
bedankt ouders en kinderen voor het cadeau en de gezellige dag! 
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“We hebben oor voor elkaar” 
Deze week zijn we met blok drie van de Vreedzame School gestart. Het thema is “we hebben oor 
voor elkaar” op onze site kunt u informatie over dit thema lezen. Deze info zit ook als bijlage bij deze 
mail. We vinden het fijn wanneer u ook thuis op de hoogte bent van de manier waarop we op school 
met elkaar omgaan. 
  
Nieuwe inschrijvingen! 
We zijn blij dat we voor dit schooljaar al elf nieuwe inschrijvingen hebben! Extra fijn omdat de 
huidige groep 8 vrij groot is en we bang waren dat met hun vertrek ook het aantal leerlingen op De 
Klepper wat terug zou lopen. Gelukkig is dit niet het geval en blijven we zoals het er nu uitziet, 
komend schooljaar hetzelfde aantal leerlingen houden. 
Kent u nog ouders met peuters die binnenkort drie jaar worden? Is de peuter al ingeschreven op de 
basisschool? Ik leid ouders graag rond in onze mooie school. Ook voor een kennismakingsgesprek is 
op korte termijn altijd een afspraak te maken. 
  
Dromenvangers, kerstkransen en wcrollen 
Op dit moment zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 nog aan het werk met onder andere 
dromenvangers en 3Dtekeningen tijdens de les handvaardigheid.  Na de sint periode liggen er ook 
weer prachtige kerst knutsel ideeën klaar. Hiervoor hebben we heel veel wcrollen nodig (wel 30 per 
kind!) wilt u alstublieft meesparen? 
  
Extra groep NSO 
Buitenpret gaat na de kerstvakantie op dinsdag- en donderdagmiddag een derde groep na schooltijd 
opvangen op De Klepper. Er zal een speciale medewerk(st)er worden aangetrokken met een 



sportachtergrond die  met deze extra groep diverse sportieve activiteiten binnen en buiten gaat 
ondernemen. 
  
Musical 2014 
Marion de Ronde heeft een dvd gemaakt van de Musical “Vermist” van 2014. De oudleerlingen 
hebben er een ontvangen tijdens de High tea tijdens de gezellige terugkommiddag vorige week. Voor 
de liefhebbers is hij op school te koop voor 2 euro. 
  
Agenda 
November: 
Do 20               een speciale les in BB en OB van de leesmediacoach “hoe kies je een boek” 
Wo 26              13.00-14.00 bijeenkomst klankbordgroep over nieuw rapport 
Za 29               19.30 uitvoering Sintmusical bij BZS. Iedereen is welkom! 
  
December: 
Do 4                 ’s ochtends komt de schoolverpleegkundige op school 
Vrij 5               sinterklaasviering.  Ouders zijn het eerste deel in de patio van harte welkom! 
Vrij 12             (waarschijnlijk) om 19.00 uur een gezellige bijeenkomst op het dorpsplein rondom de 
kerstboom. (Actie Zoelmond kerstboom) Informatie bij Marion Bieske 
06 53559762 
Do 18               kinderen ’s middags vrij. ’s Avonds kerstfeest 
 


