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Sinterklaas terug naar Spanje 
Het sinterklaasfeest op school ging bijna niet door! Gelukkig zag Pauline, de moeder van Donna en 
Otis, de verdwaalde Sinterklaas en zijn pieten onderweg naar school! Doordat zij een grote auto reed 
paste iedereen erin en konden ze meerijden naar school. 
In de patio hebben we met z’n allen liedjes gezongen en heeft juf Marja laten zien dat ze echt niet 
geschikt is om opa Piet op te volgen. In de bovenbouw hadden de kinderen prachtige surprises en 
gedichten gemaakt voor elkaar. Na een bezoekje in de klassen en natuurlijk het uitdelen van 
cadeautjes hebben we Sinterklaas met zijn pieten samen uitgezwaaid. 
  
Kerstwandeling 
Van het Sinterklaasfeest gaan we meteen over in de kerstperiode. De klassen en de patio zijn, dankzij 
de hulp van enkele ouders, in een gezellige kerstsfeer gebracht. 
Volgende week donderdagmiddag zijn de kinderen vrij om ’s avonds vanuit school een wandeling in 
kerstsfeer te gaan maken. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te wandelen, maar wordt 
verzocht zich aan te passen aan de sfeer en de stilte van de avond. De kinderen gaan in groepjes met 
een leerkracht op pad. Familieleden mogen zich daarbij aansluiten. De wandeling is een aardige 
tippel maar het laatste stukje worden we gereden! Hoe? Dat is nog een verrassing! 
Vergeet geen warme kleding aan te doen en laarzen om natte voeten te voorkomen. Iedereen 
wordt  om 17.20 uur met een volle maag op school verwacht. Rond 19.00 uur sluiten we het 
programma gezamenlijk af. 
  
Kerstkaarten 
Elk jaar worden er veel kerstkaarten in de klas uitgedeeld door de leerlingen. Dit is altijd een erg 
onrustige start van de dag. Om op tijd met de les te kunnen beginnen, zal er bij elke klas een 
brievenbus komen te staan. Hier kunnen de kaarten ingedaan worden. Aan het einde van elke dag 
zullen 2 leerlingen de brievenbus legen. 
  
Heeft u glazen potten voor ons?  
In de patio naast elk lokaal staat een bak waarin de glazen potjes verzameld worden. Spaart u mee? 
Graag schoon, zonder deksel en zonder etiket. De potten willen we gebruiken om de sfeer tijdens de 
wandeling te verhogen. 
  
Sponsoring kerststukjes 
Aanstaande dinsdagmiddag gaan we met alle kinderen kerststukjes maken. Alle benodigdheden 
worden gesponsord door de familie de Graaf, ouders van Luuk, uit Asch. Als je zelf extra groen hebt 
of leuke frutsels voor in het bakje kun je die natuurlijk meebrengen. 
  
Groep 8 donderdag op de fiets naar KWC 
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Aanstaande donderdag worden de kinderen van groep 8 om 13.00 uur in Culemborg verwacht. Ze 
gaan op de fiets met de leerkracht en Gea, de moeder van Dewald, fietst ook mee. Juf Marja zal deze 
middag groep 6 en 7 opvangen. 
  
Judoclinic in Beusichem 
Maandagmiddag 15 december worden de judolessen van de groepen 3 t/m 8 afgesloten met een 
judoclinic in de gymzaal in Beusichem. We worden verwacht om 14.15 uur. De clinic duurt tot 15.15 
uur dus we zullen wat later terug op school zijn. 
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! 
De kleuters zijn deze middag gewoon op school, maar kunnen indien nodig op verzoek na 15.15 
uur worden opgevangen. 
  
Bureau Halt 
Op 16 december komt een Halt-medewerker voorlichting aan onze bovenbouwgroep geven om 
jongeren bewust te maken van hun gedrag tijdens de jaarwisseling. 'Hoe kun je veilig vuurwerk 
afsteken?', 'Wat zijn de effecten van overlast rond de jaarwisseling?' en 'Wat zijn de regels?' zijn 
onderwerpen die tijdens de voorlichting aan bod komen. Ook wordt er stil gestaan bij groepsdruk en 
de verschillende rollen die je in een groep kunt hebben. Om een idee te krijgen hoe zo'n voorlichting 
eruit ziet, kunt u hier het verslag bekijken dat het jeugdjournaal op 3 december 2014 heeft gemaakt 
van een voorlichting op een basisschool. 
Enkele weken geleden is er ook voorlichting gegeven over waar bureau Halt voor staat en wat zij zoal 
doen. 
  
Leespret en kwartiermakers 
In groep 1/2  zijn de leerlingen al een aantal weken bezig met “leespret” Elke vrijdag krijgen ze een 
prentenboek mee naar huis met een aantal opdrachten om samen met ouders te lezen. Nancy van 
Vessem de moeder van Daan en Twan, begeleidt dit. Het doel hiervan is dat het 
(voor)lezen  gestimuleerd wordt. En de opbrengst is boven verwachting. De kleuters zijn erg 
enthousiast met boeken bezig in de klas. Ze vinden het zo leuk dat we zelfs het stillezen zoals we in 
de andere klassen hebben ingevoerd door de pilot “kwartiermakers”, ook doen met de kleuters. Het 
is geweldig om te zien hoe serieus ook de kleuters een boek aan het “lezen” zijn.  Ook in de andere 
groepen is te zien dat de leerlingen heel geconcentreerd echt aan het lezen zijn tijdens het vaste 
kwartier per dag. 
Vorige week hebben de kinderen samen veel nieuwe boeken uit kunnen pakken zodat er weer 
veel  actuele boeken en voor elk wat wils in de boekenkasten staat om uit te kiezen. 
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Derde groep naschoolse opvang 
Vanaf januari start Buitenpret op De Klepper met een derde BSO-groep op dinsdag en 
donderdagmiddag. Deze groep zal zich met name richten op sport. Er zal een speciale docent 
aangetrokken worden die deze sportactiviteiten gaat leiden. 
  
Jarigen: 
Daan Bosma was jarig op 1 december, Rinton op 5 december, Daelin gelijk met Sinterklaas op 6 
december, Imme op de 7de, Jarno op de 8ste, Onne is jarig op 13 december, Elena op de 17de en Niels 
is jarig op 27 december. Een fijne verjaardag allemaal! 
  
Agenda: 
Vrij 12             19.00 uur lichtjes worden aangestoken in de kerstboom op het plein van Zoelmond 
Ma 15               Judoclinic voor gr 3 t/m 8 in Beusichem. Ouders zijn van harte welkom. 
Do 18                's middags vrij, 17.20 uur start kerstwandeling. Ouders zijn ook hierbij van harte 
welkom. 
Vrij 19             12.00 uur start kerstvakantie tot 5 januari 
  
Ma 5-01           8.30 uur koffiedrinken in de patio 
                        hoofdluiscontrole: geen gel of vlechten en dergelijke in het haar! 
Do 8-01            Gastlessen op Lek en Linge voor groep 8 om 13.00 uur. Ze gaan op de fiets! 
Week 3 en 4    Citotoetsen door de hele school 
16-01               open dag Lek en Linge van  15.30-17.30 uur of  van 19.00 tot 21.00 uur 
Ma 19-1            van 14.00 tot 15.30 “Jong en Oud op De Klepper”. Een gezellige middag voor alle 
ouderen uit Zoelmond bij ons op school. Deze middag wordt georganiseerd door de 
bovenbouwleerlingen. 
  
  
We wensen iedereen gezellige feestdagen en een fijne vakantie! 



Namens het team van De Klepper, 
Marja Moerenhout 
 


