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Start 2115 
Alle leerlingen, leerkrachten en ouders zijn gelukkig heelhuids het nieuwe jaar begonnen. 
We wensen iedereen een goed, liefdevol en gezond nieuwjaar toe. Op de maandagochtend na de 
vakantie zijn we met een groep ouders het nieuwe jaar in de patio begonnen onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Gezellig dat meerdere ouders gehoor aan onze uitnodiging gegeven hebben. 
  
Citotoetsen 
In alle groepen worden deze week en volgende week citotoetsen afgenomen. Als kinderen uitgerust 
aan de toetsen beginnen kunnen ze zich beter concentreren wat de uitkomst zeker ten goede komt. 
Dus op tijd naar bed is het advies! 
  
Statiegeldflessen 
U heeft ongetwijfeld meegekregen dat het duikelrek op ons schoolplein aan vervanging toe is. Het 
team en de ouderraad van de Klepper hebben als doel gesteld om door middel van diverse acties 
minimaal € 500,- hiervoor in te zamelen. De eerste actie die wordt opgestart is het inzamelen van 
lege statiegeldflessen. In de periode van 9 februari t/m 20 maart kunnen alle statiegeldflessen op 
school worden ingeleverd in de grote bakken die in de patio staan. Begint u alvast met sparen? 
In de patio komt ook een spaarpot waarin alle overige financiële bijdragen welkom zijn. We zullen 
hier zichtbaar maken hoeveel geld er al is ingezameld. Op deze manier kan iedereen zien wanneer 
we ons doel van € 500,- bereikt hebben. 
  
Centrale eindtoets 
De eindtoets van groep 8 wordt dit jaar afgenomen op 21, 22 en 23 april. Informatie over deze toets 
kunt u vinden op www.centraleeindtoetspo.nl  De leerlingen van groep 8 hebben aan het begin van 
het schooljaar een voorlopig schooladvies gekregen van de leerkracht. Het officiële adviesgesprek 
voor het vervolgonderwijs zal  tijdens de rapportbespreking plaatsvinden op 16, 17 of 18 februari. 
  
Kerstviering 
We kunnen terugkijken op een geslaagd kersfeest. Vooraf is er ontzettend veel werk verzet om een 
kerstwandeling te organiseren. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege de slechte weersverwachting. 
Op de woensdag voor de kerstviering is toen door de kerstcommissie het besluit genomen om een 
alternatief programma te maken en dit heeft geresulteerd in een gezellig stampottenbuffet in de 
patio. Het was leuk en de kinderen hebben heerlijk gegeten. De tijdsplanning kwam helaas niet 
helemaal uit. Hierdoor werd het wat rommelig en moesten de ouders lang wachten. waardoor de 
ouders er al waren toen we nog aan het toetje moesten beginnen.  Onze excuses daarvoor. 
Alle ouders en leerkrachten die zich ingezet hebben om dit kerstfeest tot een succes te maken 
hartelijk dank! We hopen dat we volgend jaar weer een beroep kunnen doen op alle  vrijwilligers die 
al voorbereidingen hadden getroffen voor de kerstwandeling. 
  
Jaarkalender aangepast 

http://www.obszoelmond.nl/
http://www.centraleeindtoetspo.nl/


Lopende het schooljaar verandert er nogal eens wat in de planning wat we niet konden voorzien. De 
jaarkalender is weer helemaal up to date gemaakt. Hij is te vinden op de website en toegevoegd als 
bijlage. 
  
Buitenpret 
De naschoolse opvang “De Lispeltuut” bij ons op school is op maandag, dinsdag en donderdag van 
twee naar drie groepen uitgebreid. Om de kinderen de ruimte en genoeg uitdaging te bieden is er op 
deze middagen een sport en spelleider aangetrokken. Dylan de Weerd geeft bewegingslessen in het 
speellokaal en buiten. De kinderen vinden het geweldig. Onze leerlingen  krijgen voorrang als ze zich 
inschrijven bij de naschoolse opvang op De Klepper. 
  
Kids moving the world 
Maandagmorgen hebben de kinderen van de bovenbouw een gastles gekregen van deze organisatie. 
De leerlingen hebben veel informatie gekregen over de derde wereld en wat daar zoal speelt. Ook 
hebben ze in groepjes een spel gedaan over Cambodja waarbij ze konden ervaren wat er komt kijken 
bij de ontwikkeling van een dorp. Ze ontdekten onder andere dat daarvoor schoon drinkwater, een 
school, goede voeding en goede hygiëne heel belangrijk zijn. 
  
23-rings multomap voor groep 2 
De kleuterjuffen zouden het fijn vinden wanneer de kleuters van groep 2 een eigen 23-rings 
multomap mee willen brengen. Die gaat dan gebruikt worden voor de werkbladen die worden 
aangeboden ter voorbereiding op groep 3. 
  
Inspectiebezoek 
Op 3 februari doet onze school mee aan een pilot. De Klepper zal op een nieuwe manier onderzocht 
worden door 2 inspecteurs. In alle groepen vinden er observaties plaats en er zullen  gesprekken zijn 
met ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Ons onderwijs wordt uitgebreid bekeken en 
beoordeeld op de kwaliteitsgebieden  onderwijsresultaten, onderwijsproces, kwaliteitszorg & 
ambities en schoolklimaat & veiligheid. 
Op donderdag 5 februari zal er met het hele team, directie, bestuur en inspecteurs worden 
nabesproken. De uitkomsten zullen met de MR worden besproken en met de ouders worden 
gecommuniceerd via de nieuwsbrief. 
  
Jarigen in januari 
Elise de Bas is jarig geweest op 4 januari, Graziella Bekkers op 9 januari en Max van Beek was 11 
januari jarig. Uit de verhalen kunnen we opmaken dat ze lekker verwend zijn en gezellige feestjes 
achter de rug hebben. 
Lorenzo Bekkers is op de 21ste jarig, Guus Immink op de 24ste en Imke Budde is jarig op 27 januari. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst! 
  
Agenda januari: 
Di 13    Mr overleg op school 
Do 15   ’s Middags spreekuur schoolarts op school. Een afspraak maken kan via 
jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl 
Ma 19   “Jong en Oud op de Klepper” Een gezellige middag voor de ouderen van Zoelmond en 
omstreken van 14.00 tot 15.30 uur in de patio. Dit wordt georganiseerd door de leerlingen van groep 
6/7/8 
  
Februari: 
Ma 2                            start blok 4 Vreedzame School “we hebben hart voor elkaar” 
Di 3                              schoolinspectie 
Vrij 13                         rapport 1 
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                                    Open podium thema carnaval 
16, 17 en 18                 10-min gesprekken 
Do 19                           ’s middags jeugdverpleegkundige op school 
23-2 t/m 27-2            voorjaarsvakantie 
  
Namens het team, 
Marja Moerenhout 
 


