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Wij hopen dat iedereen terug kan kijken op een goede vakantie!  

  

Alle leerkrachten en kinderen zijn enthousiast aan het nieuwe schooljaar 

begonnen.  Veel ouders hebben vanmorgen met een kopje koffie even bijgepraat op het 

schoolplein en de kinderen hadden leuke vakantieverhalen in de klas te vertellen. 

Kortom,  we gaan er  samen  weer een leuk schooljaar van maken!  

  

Aan het begin van dit schooljaar zetten we een aantal afspraken nog eens voor u op een 

rijtje. Een enkele afspraak is aangepast:  

  

Ouders in de klas  

De kleuters mogen vanaf 8.20 uur in de klas gebracht worden.   

Tot de herfstvakantie mogen de ouders van groep 3 de kinderen  nog in de klas brengen 

om te kunnenkijken welke woorden ze al leren lezen.  

De leerlingen van groep 4 t/m groep 8 blijven op het schoolplein tot de bel gaat om 8.25 

uur. Er zal voor schooltijd een leerkracht op het plein aanwezig zijn. Deze neemt de 

leerlingen dan mee naar binnen.  

Donderdag 1 oktober van 18.30 tot 19.30 uur is er een inloopavond gepland. Dan kunnen 

alle leerlingen hun werk aan de ouders laten zien.   

  

Start ochtend groep 1/2   

De kleuters zullen niet meer elke ochtend in de kring starten. Ze hebben een vast plekje 

aan een tafel gekregen en daar  mogen ze bij binnenkomst meteen aan het werk gaan 

met het werk wat  voor hen klaar staat.  

   

Gymlessen  

Groep 1/2 gymt 2 x per week in het speellokaal. Het is fijn wanneer alle kinderen 

passende gymschoenen, die ze zelf aan kunnen trekken, in hun locker bewaren.  

  

Groep 3/4/5 gymt op maandagmiddag. Tot de herfstvakantie gymmen ze, mits het weer 

het toelaat, in de speeltuin. Daarna gaan ze (tot de meivakantie) met de bus naar het 

gymlokaal in Beusichem.  

  

http://www.obszoelmond.nl/


Groep 6/7/8 gymt op dinsdagmorgen. Ook zij gymmen vanaf de herfstvakantie in 

Beusichem en tot die tijd zijn de gymlessen buiten. Zij gaan samen op de fiets naar 

Beusichem.  

  

Schrijven  

Op De Klepper schrijven we met een vulpen of een degelijke stabilopen. Dit is om het 

handschrift positief te beïnvloeden. De vullingen voor de vulpen worden door de school 

verstrekt, voor de stabilovullingen moeten de kinderen zelf zorgen. Voor 5 euro is er 

een nieuwe goede vulpen op school te koop. Halverwege groep 4 krijgen de leerlingen een 

eerste vulpen van school.   

Ook krijgen alle leerlingen een schrijfpotlood en een gum aan het begin van het 

schooljaar. Hierdoor is (kneed)gum van thuis overbodig.   

  

Agenda  

Groep 7 en 8 krijgen een agenda van school. Hierin wordt het huiswerk in bijgehouden.. 

De kinderen krijgen begeleiding in het omgaan met de agenda. De afspraak is dat de 

agenda altijd mee naar school en mee naar huis moet in de schooltas.  

  

Fruitdagen  

Op de korte dagen in de week, de woensdag en de vrijdag eten we op school alleen 

gruiten (groente of fruit) en geen koek en dergelijke in de pauze. De kinderen in de 

bovenbouw voor wie fruit niet voldoende is mogen er ook een gezonde boterham naast 

eten.  

  

Fotograaf  

Volgende week maandagmiddag 31 augustus komt de schoolfotograaf. Er zullen van elk 

kind individueel, met broertjes en zusjes en van de groep foto’s gemaakt worden.  

Broertjes en zusjes die nog niet op school zitten mogen vanaf 15.15 uur op de foto met 

hun broer of zus.  

  

Jaarkalender  

Deze wordt na instemming van de ouderraad zsm met u gedeeld.  

  

Sloffen  

Vergeet u geen passende sloffen aan uw kind mee te geven als u dat nog niet gedaan 

heeft? (We zien steeds vaker sloffen van crocs materiaal. Die zijn lekker luchtig en 

slijten minder snel. We raden deze “sloffen” van harte aan)    

 


