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Frisse start in de bovenbouwgroepen 
Groep 5/6  en groep 7/8  zijn de afgelopen week met een “nieuwe” groepsleerkracht 
begonnen. In beide groepen zijn nieuwe afspraken gemaakt of oude herhaald over hoe we 
met elkaar omgaan, hoe we de klas gezellig maken en wat dit vraagt van ieder van ons. 
In beide groepen is deze frisse start positief ontvangen. Zowel de leerlingen als de 
leerkrachten Martijn en Annebel hebben er zin in! 
Aanstaande maandag zal Stephanie Kersten in groep 5/6  werken. De gymles van die middag 
zal buiten plaatsvinden ipv in de gymzaal.  
 
Eindtoets groep 8 
Afgelopen dinsdagochtend hebben de groep 8 leerlingen de eindtoets gemaakt. Dit jaar 
hebben we na gedegen onderzoek, gekozen voor de DIAtoets. Deze toets is adaptief ( past 
de moeilijkheidsgraad aan de individuele leerling aan) is volledig digitaal en kan tijdens 1 
ochtend worden afgenomen. De kinderen vonden het een fijne toets en er is goed gewerkt 
onder toeziend oog van meester Martijn in de teamkamer. 
Groep 7 kreeg deze ochtend les van juf Sanne. 
 
Koningsspelen 
Morgen zijn de Koningsspelen nieuwe stijl op De Klepper. Naar aanleiding van evaluaties van 
de afgelopen jaren, wordt dit jaar de vraag van leerlingen om echt te sporten met een 
competitie element in plaats van spelletjes te doen, gehonoreerd.  
Ook hebben we deze keer de leerlingen van de basisschool De Wiekslag in Rijswijk 
uitgenodigd om mee te doen. We sporten morgen in gemengde groepen. Er zijn groepjes 
van leerlingen uit Rijswijk en Zoelmond uit groep 1/2 , gemengde middenbouwgroepen (uit 
3/4/5) en gemengde bovenbouwgroepen gemaakt.  
De kleutergroepen krijgen een vaste begeleider en verder hebben we hulp van vele ouders 
van De Wiekslag en van De Klepper bij elk onderdeel en voor de catering. De lunch wordt 
verzorgd en gezamenlijk gegeten voordat de schooldag er weer opzit om 12.30 uur. We 
verwachten de kinderen gewoon om 8.30 uur op het schoolplein. 
Het beloofd een sportieve, zonnige en gezellige dag te worden! 
 
Schoolfruit 
Deze week was alweer de laatste van de 20 weken van het gratis schoolfruit.  



Wilt u vanaf volgende week weer dagelijks fruit, groente of een gezonde boterham 
meegeven? 
 
Schoolbezoek van directeur-bestuurder M van de Pol 
Gister heeft Mark van de Pol de hele ochtend met ons meegelopen op De Klepper. Hij heeft 
in elke klas gekeken,  met het team gesproken en met leerlingen en ouders. Zijn conclusie na 
deze intensieve ochtend was overwegend positief. Hij was onder de indruk van de sfeer en 
rust in de school en over de deskundige leerkrachten (De Vreedzame School leeft echt) en 
vond het mooi om te zien dat ons concept “Natuurlijk! De klepper” in alle lagen van ons 
onderwijs terug te zien is en leidt tot een mooie groei van de school. Kortom, wij zijn trots op 
deze mooie feedback! 
 
Welkom 
Na de meivakantie verwelkomen we Okke, Janne en Tobias in groep 1/2 . Wij wensen hen en 
hun ouders een fijne tijd toe op De Klepper! 
 
Zonnepanelen voor De Klepper 
Heeft u uw stem al uitgebracht als lid van Rabobank West Betuwe in “aandeel in de 
Betuwe”? Het kan nog de hele maand april. 
Namens de kinderen alvast hartelijk dank voor uw stem! 
 
Nationale buitenlesdag 
De buitenlessen zijn door de kinderen als de leerkrachten enthousiast ontvangen. We gaan 
zeker vaker buiten lessen geven (naast de gymles..) Er staan foto’s op de website! 
 
Voetbaltoernooi 
Het heeft wat voeten in de aarde gehad. We hebben onder andere andere kleine scholen 
benaderd om eventueel een gezamenlijk jongensteam op te zetten maar dit is niet gelukt. 
Helaas kunnen de jongens van groep 8 dit jaar niet meedoen met het toernooi. We hebben 
een meisjesteam (7tal) uit groep 7 op kunnen geven, een gemengd team uit groep 3/4, en 2 
gemengde teams, ook 7 tallen, uit groep 5/6  opgegeven voor het toernooi in Maurik. 
 
Jarigen: 
Emma is jarig op de 23ste en Phylene op 24 april. 
Okke wordt vier jaar op 5 mei, Dries is jarig op zes mei, Tomas op de 18de, Thomas op de 
20ste en Vinn viert zijn verjaardag op 21 mei. 
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag gewenst! 
 
Gymlessen 
Na de meivakantie gymmen we weer buiten! Graag de gymkleding en -schoenen hierop 
aanpassen. 
 
Agenda: 
20-4 Koningsspelen samen met Obs De Wiekslag inclusief lunch in de speeltuin.  

Rood/wit/blauw of oranje kleding van harte aanbevolen! 
30-4 t/m 4-5 meivakantie 
10+11-5 kinderen vrij, hemelvaart 
15-5 ‘s middags groep 7/8  op de fiets olv G den Hartogh op zoek naar weidevogels 
16-5 schoolvoetbaltoernooi in Maurik voor groep 7/8 



17-5 ‘s middags groep 5/6  op de fiets naar de Reguliere olv G den Hartogh 
18-5 sponsorloop kerk Beus-Zoelmond 
21-5 2de pinksterdag 
22-5 ‘s middags groep 3/4  uitstapje naar put van Buren olv G den Hartogh.  

Wie wil er rijden? Graag opgeven bij de leerkracht. 
23-5 voetbaltoernooi in Maurik voor groep 3 t/m 6 
24-5 ‘s middags groep 1/2 naar de uiterwaarden olv G den Hartogh.  

Wie wil er rijden? graag opgeven bij de leerkracht. 
30,31 en 1-6     Schoolkamp groep ⅞ 
1-6 Schoolreis groep 1/2  
7-6 Schoolreis groep 3/4/5/6  
15-6 Zomerfeest 
20 t/m 22-6      Kinderen vrij, studiedagen team 
18-6 ‘s ochtends dode hoek les groep 7/8  
25-6 14.30 uur high tea als bedankje voor alle ouders verzorgd door het team 
29-6 rapport 2 mee naar huis 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 


