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Maandag vrij! 

Aanstaande maandag zijn de leerlingen vrij. Het team heeft een studiedag waarin we het 

gedachtengoed van de Vreedzame School gaan opfrissen. De NSO en de speelleergroep van 

Buitenpret zijn gewoon open. 

 

Project “alles groeit” 

Vorige week zijn we door de hele school gestart met het thema “alles groeit” De opzet is dat alle 

kinderen zelf bedenken wat voor vragen dit thema oproept en daarmee aan de slag gaan. Dit 

heeft al geleid tot verschillende onderzoeken van leerlingen. Ook krijgen de bloembollen buiten 

veel aandacht, trekt de broedmachine in de patio veel bekijks en roept vele vragen op. 

Er zitten verschillende eieren in die hopelijk uitkomen. Eieren van loopeenden, zijdehoentjes, 

brahmanen, cochintjes en zelfs een kalkoenei. 

Vanaf maandag 27 maart is de verwachting dat de eieren uitkomen. De eendeneieren en die van 

de kalkoen duren een weekje langer. De meeste kuikentjes zullen teruggaan naar de eigenaresse 

maar we hopen ook een tijdje een kleine verzameling op school te kunnen verzorgen. 

Ook ligt er een idee om een paar kippen op school te houden. Hiervoor hebben we nog wel een 

kippenhok nodig. We zoeken iemand die samen met leerlingen van de bovenbouw een hok zou 

willen bouwen. Kent u iemand die dit leuk vindt dan horen we dit graag! 

 

Pannenkoeken voor ouderen: Oud en jong op De Klepper! 

De leerlingen van groep 6/7/8 gaan op dinsdagmiddag 21 maart van 12.30 tot ongeveer 14.00 uur 

pannenkoeken bakken voor de ouderen in Zoelmond. Er zijn uitnodigingen rondgebracht door de 

leerlingen bij alle 55plussers in Zoelmond.  Kent u iemand die graag mee wil komen eten? Uiterlijk 

17 maart kunnen ouderen zich nog opgeven via het telefoonnummer van de school: 0345 501961. 

 

Goede doelen dag: “Kom er BIJ” 

Deze dag komt ten goede aan de bij. We hebben via de NME hele mooie leskisten kunnen regelen 

en gaan van alles leren over de bij. 

We starten met een demonstratie van een imker en daarna is er een bijencircuit. 

Om 12.00 uur starten we met een sponsorloop in de speeltuin. Er zal een kraampje zijn waar wat 

bij-vriendelijke spulletjes verkocht worden.  

De kinderen mogen zo origineel mogelijk de sponsorloop rollen in het thema ‘de bij’. Dit mag met 

alles wat rolt. Denk aan skates, skateboards, steppen, etc. Fietsen en skelters mogen niet 

deelnemen aan de sponsorloop. Er wordt een prijs uitgereikt aan diegene die het meest origineel 

in het thema ‘de bij’, de sponsorloop uitrolt! 

http://www.obsdeklepper.nl/


Wij hopen dat er veel ouders komen aanmoedigen. U bent van harte welkom in de speeltuin vanaf 

12.00 uur. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Ook dit jaar willen we weer meedoen met het schoolvoetbaltoernooi in Maurik. Voor leerlingen uit 

de middenbouw is het toernooi op woensdagmiddag 31 mei. Ruim voor deze datum kunnen kinderen 

zich opgeven. Als u een team zou willen coachen dan horen we dit ook graag. 

Het toernooi voor de bovenbouw is dit jaar op 10 mei. 

 

Stemmen voor zonnepanelen op de Klepper! 

Rabobank West Betuwe verdeelt de komende weken zijn subsidiepot via stemming van de leden, 

aan lokale verenigingen. Obs de Klepper deelt ook graag mee en heeft een mooie aanvraag gedaan 

voor het realiseren van zonnepanelen. De meerwaarde van zonnepanelen is voor ons niet meteen 

het terugverdienen van de energiekosten. Ons belangrijkste doel is een educatieve. We willen 

namelijk naast een aantal zonnepanelen, een scherm plaatsen wat de hoeveelheid opgewekte 

stroom, ons verbruik en de verminderde CO2 uitstoot inzichtelijk maakt voor zowel de leerlingen 

als de inwoners van Zoelmond.   

Als u een rekening heeft bij deze Rabobank kunt u in de maand april  stemmen. Uw stem kan veel 

geld waard zijn voor De Klepper! Daarom: stem voor de zonnepanelen voor De Klepper en maak 

onze mooie school nog meer energiebewust en duurzaam! 

  

Ouderavond  op 4 april 

Dinsdagavond 4 april organiseren we als team een ouderavond. 

We willen jullie graag vertellen over de deels uitgewerkte plannen om onze natuurlijke school 

verder vorm te geven. Daarnaast willen we ook graag jullie ideeën horen. Het belooft een 

afwisselende avond te worden met onder andere een film van jullie kinderen die aan het werk zijn 

 

Het gaat goed met Obs De Klepper!  

De directeur-bestuurder van BasisBuren, Mark van de Pol,  heeft op verzoek onderstaande 

reactie gegeven op een interview in de krant van enkele weken geleden.  

“In een onlangs verschenen Gelderlander - regio Rivierenland - staat een artikel over de 
samenwerking tussen scholen van BasisBuren. Daar staat onder andere de zinsnede in dat 
'scholen een soortgelijk scenario wacht'. Aangezien het voornemen tot een fusie tussen 
Kastanjepoort en Daverhof een belangrijk onderdeel van het artikel is, kan de suggesties gewekt 
worden dat 'een soortgelijk scenario' slaat op het fuseren van scholen. Dit is pertinent niet het 
geval. Het feit dat scholen gaan samenwerken met andere scholen - al dan niet van BasisBuren - 
en andere partners in de regio, wil niet zeggen dat andere scholen ook gaan fuseren of gaan 
sluiten. Daar is geen sprake van.” 

Zoals u misschien is opgevallen zijn er verschillende nieuwe families in Zoelmond komen wonen. 

Er zijn meerdere kennismakingsgesprekken gevoerd op school met nieuwe ouders. Dit heeft 

geleid tot diverse nieuwe inschrijvingen. Samen met de inschrijvingen van broertjes en zusjes 

van onze huidige leerlingen, verwachten we ongeveer 65 leerlingen op de teldatum van 1 oktober 

2017.  

De kinderen waarvan bij ons bekend is dat ze gaan verhuizen, zijn al van dit aantal afgetrokken. 



Na de meivakantie starten Goof Haaksman, Maike Eelhart, Dries van der Netten van Stigt en 

Jaydi Reitsma in de kleutergroep. We wensen hen en hun ouders een hele fijne tijd toe op De 

Klepper! 

 

Ouderbijdrage en schoolreisje 

Fijn dat al een groot aantal ouders de ouderbijdrage inclusief schoolreis of schoolkamp hebben 

overgemaakt. Voor diegenen die dat nog niet hebben gedaan graag voor elke onderbouw leerling 

uit groep 1,2,3,4 en 5 graag 55 euro overmaken en voor elke leerling uit groep 6, 7 en 8 graag 85 

euro op rekeningnummer NL27 RABO 0141453796 t.n.v. Vrienden van De Klepper, onder 

vermelding van de naam van uw kind(eren). Mocht dit problemen opleveren dan contact opnemen 

met de penningmeester van de OR, Jos Bekkers, via or.deklepper@gmail.com.  

 

 

Jarigen 

Pepijn en Otis zijn 19 maart jarig. De 27ste Niels en op 30 maart is Eva jarig. Goof is jarig op 31 

maart en Suze viert haar verjaardag op 13 april. 

Iedereen alvast van harte gefeliciteerd en een heel gezellig feest gewenst! 

 

Agenda 

Ma 20-3 kinderen vrij! 

Di 21-3  Oud en Jong op De Klepper. Pannenkoekenbakken voor ouderen in de patio! 

Wo 29-3 Goede doelen dag, sponsorloop voor de bij. 

Vrij 31-3 Juf Angelieta werkt in groep 6/7/8 ivm studie van juf Marian. 

Di 4-4  ouderavond van 19.30 tot 21.00 uur inclusief film project “alles groeit” 

14 t/m 17-4 paasvakantie 

18,19,20-4 eindcitotoets voor groep 8 

Vrij 21-4 koningsspelen, juf Angelieta werkt voor juf Marian 

24-28-4 vakantie 
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