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Nieuwe leerlingen 

Net voor de herfstvakantie is Dim bij ons in groep 3 gekomen en sinds gisteren zit ook Ava in 

groep 2, Niels in groep 4 en zijn broer Joeri in groep 6. Wij heten jullie van harte welkom en 

wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd op De Klepper toe! 

 

Ouderavond 

We hebben een goede ouderavond achter de rug. Zo heeft Jolette van de MR een duidelijke 

uitleg gegeven over het werk van de medezeggenschapsraad en heeft Gerard Tomey van de 

boekwinkel in Culemborg interessante informatie gegeven over het belang van lezen met kinderen 

en het verschil in kinderboeken. Van de mogelijkheid om boeken te kopen is gretig gebruik 

gemaakt. De bestelde boeken liggen inmiddels klaar op school en als u deze afrekent bij de 

leerkracht kunnen ze mee naar huis genomen worden. 

Voor de informatie die per groep gegeven werd voorafgaand aan de ouderavond was in de midden- 

en bovenbouw minder belangstelling dan verwacht. Jammer, de leerkrachten steken heel wat tijd 

in de voorbereiding om alle ouders van elke groep op de hoogte te brengen van de laatste 

ontwikkelingen en de manier van werken van dit schooljaar. 

 

Inleveren strookje hulpouder 

Tijdens de ouderavond zijn de leerlingenlijsten met de adressen van klasgenoten samen met de 

hulplijst uitgedeeld. Wilt u alstublieft het (oranje)strookje ingevuld terug naar school geven?  

Graag vraag ik extra aandacht voor de hoofdluisgroep. Deze bestond uit 5 ouders waarvan er nog 

maar 2 over zijn. Heeft u na elke vakantie een uurtje tijd op maandag, dan zouden we het erg 

waarderen wanneer u zich  hiervoor op wilt geven! Het werk bestaat uit samen met de andere 

ouders de leerlingen controleren op hoofdluizen of neten. Gelukkig komen deze beestjes bijna 

nooit voor bij ons op school en door deze controle proberen we dit zo te houden! 

 

Website 

Misschien heeft u het al gemerkt… Onze website is vernieuwd! Hij is nu ook goed te openen op de 

mobiele telefoon en op de tablet en is anders vormgegeven. Binnenkort zullen de laatste 

aanpassingen plaatsvinden en zal hij helemaal up to date gemaakt worden. Ook heeft hij een 

nieuwe naam: www.obsdeklepper.nl De oude naam blijft voorlopig nog in de lucht. 

 

Verkoopseizoen is afgelopen 

De oogst uit de tuin is (bijna) op. De verkoop door de leerlingen elke woensdagochtend op het 

schoolplein is daardoor ook afgelopen. Wel wordt er nog elke woensdagochtend in de tuin 

gewerkt door Miranda en Ivonne met vier wisselende leerlingen uit de bovenbouw.  

http://www.obsdeklepper.nl/
http://www.obsdeklepper.nl/


Komende week zullen de kinderen van groep 1 t/m 5 enkele honderden bolletjes gaan poten in en 

om de school. We hopen dat deze leiden tot een vrolijke omgeving in het voorjaar!  

 

Gratis fruit 

Komende week krijgen de leerlingen elke woensdag, donderdag en vrijdagochtend gratis fruit 

aangeboden door de Europese unie. Hiermee hopen we gezonde voeding  meer te stimuleren. Het 

zou fijn zijn  wanneer er deze dagen geen (school)koeken oid mee gegeven worden. De ervaring 

van enkele jaren geleden leert dat door de verschillende soorten die aangeboden worden 

leerlingen groente en fruit beter leren waarderen en zelfs op school leren eten! 

 

Voortgangsgesprekken 

Woensdag krijgen alle leerlingen een strookje met uitnodiging voor een voortgangsgesprek mee 

naar huis. Het overzicht van alle gesprekken komt op de klasdeur te hangen zodat u eventueel de 

tijd kunt ruilen met een andere ouder.  

Voor ouders met meerdere kinderen op school zullen de gesprekken achter elkaar op  maandag 

gepland worden. 

 

Jeugdgemeenteraad 

Groep 6/7/8 is druk bezig met het ontwikkelen van een project voor de jeugdgemeenteraad. 

Kinderen uit groep 8 zullen het plan uiteindelijk presenteren op dinsdag 17 november vanaf 18.30 

uur. Morgen zullen de gemeenteraadsleden Arthur Warmer en Paul Mollema in de groep aanwezig 

zijn om ons te begeleiden en wat te vertellen over hun werk in de gemeenteraad van Buren.  

 

Leerlinggesprekken 

Jaarlijks heeft elke leerling minimaal twee keer een individueel gesprek met zijn leerkracht op 

onze school. Deze gesprekken zijn deze periode in volle gang. Nieuw is dat we vanaf groep 5 een 

zogenaamd kindplan schrijven met de leerling waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. 

Deze gesprekken zijn voor het grootste deel afgerond voor de komende voortgangsgesprekken.  

 

Jarigen 

Bjorn is op 15 oktober jarig geweest en Iris op 23 oktober.  

Sylvan en Joost zijn jarig op 3 november, Jasmijn op de 6de, Dim op de 12de en Thijmen is jarig op 

13 november! Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst! 

 

Agenda  

November: 

2,3 voortgangsgesprekken met ouders 

 Broertjes en zusjes worden ingepland op maandag 

Do 5 gastlessen over griffels en de kinderjury voor groep 3 t/m 8 

 Interactief voorlezen in groep 1/2 

Vrij 13 Nationaal schoolontbijt. We ontbijten met alle kinderen samen in de patio! 

Di 24 ochtend les in mediawijsheid groep 8 

December: 

Di 1 gastles “de vliegensvlugge verteller” 

Vrij 4 sintviering 

Do 17 kinderen ’s middags vrij. ’s Avonds 18.00 uur start kerstwandeling 

Vrij 18 speelgoedochtend kleuters 

 12.00 uur start kerstvakantie t/m 1 januari  

 

 


