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Oud en Jong op De Klepper 
Maandagmiddag bezochten 35 ouderen uit Zoelmond en omstreken onze school tijdens de 
spelletjesmiddag. 
De organisatie hiervan lag in handen van de leerlingen uit groep 6/7/8 en de inspanningen en 
afspraken onderling hebben geleid tot een hele gezellige middag. 
(Dit idee is de opbrengst van de jeugdgemeenteraad van vorig jaar. Sindsdien organiseren de 
bovenbouwleerlingen minstens twee maal per jaar een gezellige bijeenkomst voor de ouderen uit 
ons dorp die hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd door de leerlingen.) 
Van het keurige welkom, de zelfgebakken koekjes en hapjes tot de bedachte spelletjes, het was 
allemaal prima geregeld en iedereen heeft het goed naar zijn zin gehad. De eerstvolgende Oud en 
Jong op De Klepper is op dinsdag 24 maart. Dan gaan de leerlingen van groep 8 pannenkoeken 
bakken voor de ouderen. 
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Voorlezen 
Vorige week heeft groep 1/2  een interactieve voorleesles, in het kader van de nationale 
voorleesdagen, gehad van Evelien, onze leesmediacoach. Het verhaal ging over de 
wiebelbillenboogie.  De kinderen waren erg betrokken en hebben genoten van deze bijzondere vorm 
van voorlezen. 
  
Dependance 
Hij is niet meer… eindelijk is de dependance waar we tot twee jaar geleden nog lesgaven, (bijna 
helemaal) gesloopt. We hopen dat er mooie huizen op de plek gebouwd gaan worden en dat er 
nieuwe gezinnen komen wonen! 
  
Inleveren plastic statiegeldflessen 
Vanaf maandag 9 februari kunnen de lege statiegeldflessen op school ingeleverd worden. Hiervoor 
staan bakken in de patio. We hopen met de opbrengst een belangrijk deel van een nieuw duikelrek 
te kunnen bekostigen. 
  
Van harte welkom!! 
Vanaf 9 februari komen Pip Haaksman, Jasmijn de Bas en Feline Visser bij ons in de kleuterklas. Wij 
wensen jullie een heel fijne tijd bij ons op school! 
  
Nieuwe boeken in schoolbibliotheek 
Volgende week donderdag worden alle boeken van de schoolbibliotheek weer ingepakt en gewisseld 
tussen scholen De week erop krijgen we dan weer allemaal nieuwe boeken. Als er nog boeken thuis 
zijn dan graag deze week inleveren! 



  
Jarigen: 
Op 5 februari zijn Lorenzo van Ewijk, Diana, Quin en Pip jarig. Tijn is jarig op 9 februari, Jasmijn op de 
15de, en Feline is jarig op 17 februari. Alvast van harte gefeliciteerd iedereen en we wensen jullie 
allemaal een hele fijne verjaardag! 
  
Buitenpret 
Na de voorjaarsvakantie start Buitenpret met een derde ochtend speelleergroep. Voortaan kunnen 
peuters vanaf 2 jaar dan op maandag-, dinsdag-, en donderdagochtend terecht bij Pim en Pom op de 
Klepper 
Voor de Tussen Schoolse Opvang worden er ouders gezocht die af en toe of structureel willen 
begeleiden bij het overblijven. Is dit wat voor U dan kunt u het formulier in de bijlage invullen en 
afgeven op school. 
  
Agenda februari: 

Di 3 kwaliteitsonderzoek (pilot) door onderwijsinspectie 

Ma 9 statiegeldflessen kunnen op school ingeleverd worden! 

  start blok 4 Vreedzame School 

Vrij 13                open podium met thema carnaval. Ouders zijn vanaf half 11 van harte welkom en 
worden vriendelijk verzocht om in stijl gekleed te komen. Ook wordt een bijdrage 
van ouders aan het open podium zeer gewaardeerd. Dan graag voor 6 februari bij de 
leerkracht opgeven. 

  Rapport 1 mee naar huis 

16, 17 en 18 10-mingesprekken A.u.b. bij de leerkracht aangeven wanneer u verhinderd bent op 
een van deze dagen 

Di 17 20.00 uur ledenvergadering van de oranjevereniging in het speellokaal van de 
Klepper. Rond 21.00 zal wijkagent Dick Laponder mogelijkheden bespreken om te 
komen tot buurtpreventie in Zoelmond. 

23-2 t/m 27-2 voorjaarsvakantie! 
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