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We groeien! 

In plaats van de verwachte 62 leerlingen starten we in augustus met 75 leerlingen! Hier 

zijn we enorm blij mee. Door deze enorme groei hebben we kunnen besluiten  om vier 

groepen te gaan draaien in plaats van drie groepen zoals de laatste jaren.  

Deze groei wordt deels veroorzaakt doordat de school in Asch gaat fuseren met 

Ravenswaay en ouders van betreffende school de keuze voor onder andere onze school 

hebben gemaakt. Ook zijn er in Zoelmond een aantal huizen verkocht aan gezinnen met 

kinderen die bewust voor onze school gekozen hebben.  

Samen met ouders, MR, OR en het team hebben we afgelopen jaar hard gewerkt om ons 

goed te profileren. We mogen samen trots zijn op dit resultaat! 

Concreet betekent het dat Buitenpret het blauwe lokaal inruilt voor het speellokaal. Het 

speelokaal zal worden ingericht voor de speelleergroep en de naschoolse opvang. 

 

 

De formatie en groepsverdeling voor 2017-2018 ziet er als volgt uit: 

( de verschillende kleuren geven het lokaal aan) 

 

 

 

 Gr 1/2 

Juf 

Lisanne 

Gr 3/4 

Juf 

Fione 

Gr 5/6 

Meester 

Martijn 

Gr 7/8 

Juf 

Marian 

Juf 

Annebel  

Juf 

Thea 

Juf 

Marja 

ma Lisanne Fione Martijn Marian vrij RT vrij 

di Lisanne Fione Martijn Marian vrij RT 

middag 

kantoor 

wo Lisanne Fione Annebel Martijn Gr 5/6 RT kantoor 

Do  Lisanne Fione Martijn Marian RT vrij kantoor 

vrij Marja Annebel Martijn Marian Gr 3/4 RT Gr 1/2 

 19 ll 21 ll 18 ll 17 ll    
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Juf Thea  gaat de leerlingen met plusarrangementen begeleiden naast het bieden van 

ondersteuning bij met name onder- en middenbouwleerlingen. 

Juf Annebel van Blijderveen uit Beusichem komt ons team versterken.  Naast het 

opvangen van de vrije dagen, gaat ze zich op donderdag richten op ondersteuning van 

midden- en bovenbouwleerlingen. 

Anneke Spoon is een oude bekende, en zij wordt onze intern adviseur. Dit betekent dat 

we afscheid moeten gaan nemen van Laura van Wijk. Laura gaat meer uren werken en die 

konden wij haar op De Klepper helaas niet bieden als IBer. 

Ook Bart Seggers zullen we gaan missen. Hij heeft met enthousiasme en deskundigheid 

het afgelopen schooljaar extra begeleiding gegeven aan een vast aantal leerlingen. 

 

Aantal leerlingen per groep: 

 

Groep 1 9 leerlingen (In de loop van het jaar verwachten we nog 6 leerlingen) 

Groep 2  10   “ 

Groep 3 10    “ 

Groep 4 11    “ 

Groep 5  11    “ 

Groep 6 7     “ 

Groep 7 10    “ 

Groep 8 7      “ 

 

Doorschuifmiddag 

Dinsdagmiddag 4 juli gaan we “doorschuiven”  Deze middag brengen de kinderen door 

met hun (nieuwe)klasgenootjes en de leerkrachten van komend schooljaar. We gaan 

elkaar leren kennen en bekijken wat we komend schooljaar gaan leren. 

Hierbij worden alle nieuwe leerlingen natuurlijk van harte uitgenodigd!   

 

Schoolkamp 

We kijken allemaal terug op een erg geslaagd schoolkamp. Ook dit jaar hadden de 

leerkrachten een weer een heel gevarieerd programma bedacht zoals kanoën, een vlot 

bouwen, zwemmen, bezoek aan de oorlog begraafplaats op de grebbeberg, midgetgolfen, 

en zijn er verschillende bosspelen gedaan. De leerlingen en begeleiders hebben ook 

genoten van het kampvuur en de optredens tijdens de bonte avond. De enthousiaste 

begeleiding van de vaders Dirk, Ronald en Richard en het prachtige weer maakte deze 

driedaagse onvergetelijk. Dank jullie wel!  

 

Eindtoets groep 8 

De leerlingen van groep 8 hebben dit jaar als eindtoets de IEP gemaakt in plaats van de 

CITIeindtoets. De uitslag van de IEP laat zich niet verrekenen in CITOuitslag dus 

helaas kunnen we geen uiteindelijke vergelijking maken met voorgaande jaren. 

Wel is de toets naar verwachting of zelfs beter gemaakt door de 4 groep 8 leerlingen.  

We zijn trots op hun inzet en behaalde resultaten. De leerlingen gaan allemaal naar het 

Lek en Linge in Culemborg. 

 



Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app  

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus 

terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie 

deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer 

beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload.  Vanaf 1 

juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge 

beschikbaar. 

 

PO in actie: oproep ouders voor de klas! 

Zoals jullie wellicht op tv gezien hebben of gelezen in de krant is er een actiegroep 

opgericht die aandacht vraagt voor de werkdruk en de beloning van de medewerkers op 

de basisscholen. Deze zaken worden actueler nu er een groot leerkrachten tekort dreigt 

en er 70 % minder inschrijvingen zijn op de PABO’s.  

Stichting BasisBuren en ons gehele team onderschrijven deze actie. Om hier op De 

Klepper extra aandacht op te vestigen willen we op dinsdag 27 juni het eerste uur een 

ludieke actie organiseren.  

Met instemming van de MR doen we een beroep op ouders die dit eerste uur op 

betreffende ochtend (samen met andere ouders) voor de klas willen staan. Bent u 

benieuwd wat er zoal gevraagd wordt van een leerkracht, wilt u proeven aan het 

lesgeven aan een groep leerlingen? Geef u dan op via een replay op deze mail. 

Op de website van PO in actie vindt u uitgebreide uitleg en mogelijkheid om als ouders 

lid te worden of de petitie te ondertekenen. 

 

Verkeer rond de school 

De laatste tijd wordt er weer regelmatig ( kort) geparkeerd langs het Kochpad, de weg 

van school. Met name het parkeren naast de kruising met de Lijsterbesstraat levert 

gevaarlijke situaties op voor de kinderen met ouders die op de fiets naar school komen. 

Zij hebben door de geparkeerde auto’s geen overzicht in de straat. 

Voorkomen is beter dan genezen!  

Wilt u voor de veiligheid van onze kinderen parkeren op de daarvoor bestemde 

parkeerplaatsen en wanneer deze bezet zijn, graag kortdurend parkeren op het terrein 

van het bedrijf van de familie van Gelder. 

Het liefst zien we natuurlijk dat de kinderen op de fiets gebracht worden! 

 

Jarigen 

Vandaag is Ava jarig, morgen Anniek, 12 juni Vic en de 13de is Swen jarig. 

25 juni viert Siem zijn verjaardag en Merlijne is jarig op 28 juni. Iedereen alvast van 

harte gefeliciteerd en een gezellig feest toegewenst! 

 

Zomerfeest 

Volgende week vrijdag is het zomerfeest. Deze keer gaan we in groepjes opzoek naar 

vossen in Zoelmond! 

We hopen op mooi weer en een gezellige dag! 

Het eten en drinken wordt geheel verzorgd door de ouderraad deze dag! 

 



Struinen door de natuur 

Onder leiding van Goof den Hartog gaan alle groepen een dagdeel doorbrengen in de 

natuur. Groep 6/7/8 gaat op de fiets. De andere groepen hebben auto’s nodig om te 

halen en brengen. Het is ook leuk als de autorijders meewandelen. Denkt u aan gepaste 

kleding? Graag via de mail of bij de leerkracht aangeven als u wilt rijden op een van 

de dagen.. De data vindt u in de agenda per groep. 

 

Musical en afscheid groep 8 

Maandagmiddag 26 juni wordt er door de bovenbouwleerlingen een uitvoering gegeven 

van de musical voor alle leerlingen en voor mensen uit Zoelmond. Kent u mensen die deze 

middag graag zouden willen komen kijken: van harte welkom! Start is om 13.30 uur. 

Op maandag- en dinsdagavond vindt er ook een voorstelling plaats. Hiervoor is i.v.m het 

beperkt aantal plaatsen, een kaartje nodig. De kaartjes zijn via de leerlingen van de 

bovenbouw te reserveren. Op dinsdagavond wordt er aansluitend aan de voorstelling 

officieel afscheid genomen door het team van de leerlingen van groep 8 en hun ouders.  

Woensdag 5 juli sluiten zij hun basisschool periode af met een gezellig uitje met hun 

groepsleerkracht juf Marian, nadat ze zijn uitgezwaaid door alle leerlingen. 

 

Hoofdluizen 

Helaas komen er de laatste tijd weer regelmatig hoofdluizen voor bij de leerlingen. 

Gelukkig vinden we de “luizenmoeders” steeds weer bereid om extra controles uit te 

voeren nadat er hoofdluizen of neten zijn gevonden. Vinden we bij deze vervelende 

beestjes bij uw kind dan wordt u hierover gebeld. Wij gaan ervan uit dat er zo snel 

mogelijk actie ondernomen wordt om ze weg te krijgen. Onze voorkeur, uit ervaring, 

gaat uit naar behandeling met lotion van Prioderm (licht rose verpakking) waarna er 

gedurende minstens een week 2 maal daags goed gekamd moet worden met een 

luizenkam boven een wit papiertje. Als u het niet eens bent met de constatering kunnen 

we er op school samen naar kijken. Dit om verdere uitbraak te voorkomen.  

Morgen worden de kinderen in groep 3/4/5 extra gecheckt. Wilt u hiervoor 

ingewikkelde kapsels vermijden?  

 

High tea voor ouders 

Voor alle hulp die we ieder jaar weer erg waarderen willen we alle ouders uitnodigen 

voor een High tea op donderdagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur in de patio. De 

leerkrachten verzorgen deze activiteit, van harte welkom! 

 

Agenda: 

Vrijdag 16 juni zomerfeest, eten en drinken wordt verzorgd 

Dinsdag 20 juni 13.15 uur uitje naar de uiterwaarden. Wie wil er rijden? Graag 

opgeven bij Martijn. 

19.45 ORoverleg 

Woensdag 21  leerlingen vrij, studiedag team 

Maandag 26 ’s middags voorstelling musical voor leerlingen en inwoners 

Zoelmond 



’s avonds voorstelling musical, toegang met kaartje! Aansluitend 

afscheid van groep8 leerlingen en hun ouders.  

Donderdag 29  ochtend: uitstapje op de fiets naar “de Reguliere” met groep 

6/7/8 vertrek 9.00 uur 

14.30 tot 15.15 High tea voor alle ouders in de patio als bedankje 

aangeboden door de leerkrachten, van harte welkom! 

Vrijdag 30 rapport mee naar huis 

Maandag 3 juli rapportgesprekken op uitnodiging of op verzoek van ouders. 

Dinsdag 4 juli 13.15 tot 15.15 uur doorschuifmiddag voor alle (nieuwe) leerlingen 

om elkaar te leren kennen en te proeven aan het komende 

schooljaar 

Woensdag 5 juli       schoolverlaters uitzwaaien gevolgd door dagje uit. Tevens laatste 

schooldag voor groep 8. 

 10.15 vertrek: uitstapje in de natuur met groep 1/2. 

 Wie wil er rijden en begeleiden? Graag contact opnemen met Fione. 

Donderdag 6 juli vanaf 15.00 ijsje eten op het schoolplein voor ouders en broertjes 

en zusjes.  

15.15 uur: start zomervakantie tot 21 augustus  

26 augustus Dorpsfair in Zoelmond ten behoeve van fontein in Jeroen Severs 

plantsoen. Meer informatie op www.dorpsfair.nl   
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