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Bedankt! 

Dankzij de inzet van vele hulpouders en leerkrachten kijken we terug op een geweldige 

Kleppercamping. De kinderen, niemand uitgezonderd, hebben enorm genoten. Er zijn vele foto’s 

op onze website te vinden. Nogmaals hartelijk bedankt allemaal! 

Zonder de hulp van ouders kunnen we zo’n onvergetelijk evenement voor de kinderen niet 

organiseren.  

Tijdens de infoavond ontvangt u het gebruikelijke formulier “zullen we er samen weer een fijn 

jaar van maken”. U wordt vriendelijk verzocht deze in te vullen en het strookje in te leveren bij 

de leerkracht zodat we ook van dit schooljaar met uw hulp extra activiteiten kunnen vorm geven.   

In een mand in de patio liggen nog enkele kledingstukken die zijn achtergebleven. Volgens de 

kinderen is het van niemand   Neemt u gerust een kijkje. In de herfstvakantie doen we  de 

overgebleven spullen weg. 

 

Jaarplannen 

Om een goede school te blijven moeten we ons blijven ontwikkelen. Ook dit schooljaar hebben we 

een uitgebreid jaarplan opgesteld waarmee we aan de slag gaan.  

Dit jaarplan zal binnenkort na goedkeuring door de MR, op de website worden geplaatst.  

Onze speerpunten dit schooljaar zijn in het kort:  

Het inzetten van chrome-books in alle groepen. Vorig jaar hebben we ons georiënteerd op de 

markt voor digitaal onderwijs. Uit het uitgebreide aanbod hebben we voor chrome-books 

gekozen. Voornamelijk vanwege de multifunctionele inzetbaarheid. Welke apps we precies gaan 

inzetten en hoe we een en ander invullen zodat er ook thuis met de programma’s gewerkt kan 

worden  zijn we aan het onderzoeken.  

Ons ICT-beleidsplan begint al redelijk vorm te krijgen en zal dit jaar worden vastgesteld. 

Het natuur-, wetenschap- en techniekonderwijs zal verder op papier vastgelegd worden.  

We willen graag een doorgaande lijn binnen de school waarin  onder andere onze schooltuin meer 

aandacht krijgt. Het team wordt hierin begeleid door een techniekcoach. 

Er zullen weer leerling-mediatoren worden opgeleid om de methode Vreedzame School vorm te 

kunnen blijven geven en het hele team gaat een opfriscursus V.S. volgen. 

Ook gaan we de samenwerking met Buitenpret uitbreiden. In de loop van dit jaar, misschien al 

vanaf de herfstvakantie, zullen we onder andere gezamenlijk naschoolse activiteiten aanbieden. 

Hieraan kunnen niet alleen kinderen van de NSO deelnemen maar ook de leerlingen van De 

klepper kunnen zich hiervoor inschrijven. Tijdens de algemene ouderavond hoort u meer over de 

mogelijkheden. 

http://www.obsdeklepper.nl/


De ouder-enquête die afgelopen schooljaar is afgenomen geeft een erg mooi en positief beeld 

van hoe de ouders naar De Klepper kijken. De uitkomst is te zien op de website. Zoals al eerder 

genoemd zijn we heel trots op de uitkomst en vraagt de analyse geen acties op korte termijn.  

 

Jarigen 

Tara is 19 september jarig, Daan en Twan op 24 september en Kiki Knobbout is jarig op 28 

september. Een fijne verjaardag allemaal! 

 

Agenda 

Ma 26-9 start verkiezing voorleeskampioen in elke klas 

Ma 3-10 voortgangsgesprekken groep 1,2,4,5,7 en 8 

Wo 7-10 opening kinderboekenweek “voor altijd jong” 

Ma 10-10 algemene ouderavond vooraf gegaan door infoavond om 19.00 uur voor groep 3 en 

groep 8. De andere groepen om 19.30 uur. Uitnodiging volgt. 

Do 13-10 ’s middags voorleeswedstrijd inclusief optreden per klas. Opa’s en oma’s plus 

ouderen in Zoelmond zijn van harte welkom! 

Vrij 14-10 speelgoedochtend groep 1 en 2 

 12.00 uur start herfstvakantie t/m 21 oktober 

  

 

 

 

 

 


