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Zaalvoetbal 

Afgelopen maandag en dinsdag hebben de kinderen weer genoten van de leuke lessen van 

sportschool Julien die door de gemeente worden gesubsidieerd. Deze keer stond zaalvoetbal 

centraal onder leiding van Atheer. De bijbehorende naschoolse lessen, die voor iedereen 

toegankelijk zijn, vinden plaats in de gymzaal in Beusichem op de vrijdagmiddagen 10, 17 en 24 

februari van 15.30 tot 16.30 uur. 

 

Profilering en ouderavond 

Het team, met een afgevaardigde ouder en onder leiding van een projectleider, heeft inmiddels 2 

studiemiddagen achter de rug waarin we hebben gesproken over onze visie op onderwijs en de 

missie van De Klepper. Uiteindelijk leiden deze bijeenkomsten tot een actuele visie die met u 

gecommuniceerd gaat worden op een  ouderavond op 4 april voordat hij op de site wordt 

aangepast. Vorige week woensdag hebben we met het team ook een cursus “in je kracht voor de 

klas” gevolgd, het idee erachter is dat als je je bewust bent van je kwaliteiten en die bewust 

inzet,  je meer energie ervaart. Dit heeft een positieve invloed op je algehele welzijn en de sfeer 

in de groep. De volgende bijeenkomst gaat over de toepassing met de leerlingen. We zijn erg 

enthousiast! De vele kwaliteiten waar we over gesproken hebben zijn te vinden op een poster in 

de gang van het juffenhuis. 

Door bovenstaande ontwikkelingen, allen ingegeven doordat we samen de weg van een duurzame 

Klepper in willen slaan om ons stevig te profileren, hebben we besloten dat we met het team een 

dag op scholenbezoek gaan om te kijken wat er nog meer mogelijk is in de praktijk. Zo heeft het 

team zich uitgesproken om meer projectonderwijs aan te gaan bieden in de middagen. Nu werken 

we nog uit vaste methodes voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Deze vakken willen we in 

projectvorm aan gaan bieden zodat er voor de leerlingen meer ontdekkend leren op ieders niveau 

mogelijk wordt. 

Om zo’n studiedag mogelijk te maken zijn alle leerlingen dinsdag 6 juni, derde pinksterdag, 

vrij. Ook zijn we bezig om de techniekweek in te vullen. Deze week stond in de eerste week van 

mei, net na de vakantie, ingepland. Helaas is gebleken dat we in deze week onze les ideeën niet 

kunnen uitvoeren in verband met vakanties van andere instellingen. Daarom is besloten om de 

techniekweek en de inloopavond een week door te schuiven. Op donderdag 11 mei, hebben we 

kunnen regelen dat we met groep 3 t/m 8 met de trein naar NEMO in Amsterdam kunnen 

gaan. Aansluitend zal van 17.00 uur? tot 18.00 uur de inloopavond plaatsvinden.  

 

Schoolreisje 

Het schoolreisje op dinsdag 23 mei van groep 1 t/m 5 staat al bijna vast.. We wachten nog op de 

officiële bevestiging van de gekozen bestemming.  
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Warme truiendag 

Morgen is de officiële nationale warme truiendag. Om kinderen bewust te maken van het 

energieverbruik zal de verwarming morgen een graadje lager worden gezet. Ook zullen er lessen  

worden gegeven over dit onderwerp. We raden aan om uw kind wat warmer aan te kleden deze 

vrijdag. 

 

Verkeersexamen  

Groep 7 en 8 doen dit jaar mee aan het theoretisch verkeersexamen. In de klas wordt er flink 

geoefend.  Ze kunnen thuis online oefenen via ‘examen.vvn.nl’ en het is mogelijk om een oefenapp 

uit de appstore te downloaden. Deze app heet ‘VVN Verkeersexamenapp’ Voor het eerst bevat 

het examen ook filmvragen. Het examen zal op woensdag 5 april worden afgenomen op school. 

 

Rapport (gesprekken) 

De rapportgesprekken zullen na de vakantie plaatsvinden op 6 en 7 maart.  

Op dinsdag worden de broertjes en zusjes ingepland. 

In groep 1/2 worden er ook op maandagmiddag gesprekken gevoerd. 

In groep 3/4/5 worden er op maandagmiddag en avond en dinsdag- en avond gesprekken 

ingepland. 

In groep 6 en 7 is er alleen gelegenheid op dinsdag vanaf 15.30uur 

De adviesgesprekken voor groep 8 zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 24-2 

U ontvangt een uitnodiging bij het rapport. Mocht een bepaald dagdeel u echt niet uitkomen wilt 

u dit dan z.s.m. doorgeven aan betreffende leerkracht?  

Alleen dan is het mogelijk om een werkbaar rooster te maken door de leerkrachten.  

Natuurlijk wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met uw werkdagen. 

  

We zijn bezig met het ontwerpen van nieuwe rapportomslagen. Helaas kost dit meer tijd dan 

ingeschat. We hopen dat het gaat lukken om de rapporten de 24ste in de nieuwe omslagen mee 

naar huis te geven. Mocht dit toch niet lukken dan zullen de rapporten digitaal worden verzonden 

en volgt de mooie nieuwe hoes met het volgende rapport. Natuurlijk wordt dit rapport zoals 

gebruikelijk met elk kind besproken door de leerkracht. Het is de bedoeling dat de nieuwe 

rapportomslag de hele schoolperiode meegaat. Elk nieuw rapport zal in de degelijke omslag 

worden toegevoegd. 

 

Ouderbijdrage 

U heeft allemaal een rekening ontvangen voor de ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017  

Door omstandigheden zijn deze facturen later dan gebruikelijk rondgestuurd.  

Het over te maken bedrag per kind is inclusief de kosten van het schoolreisje of het schoolkamp. 

Dit jaar is het totale bedrag vastgesteld op 55 euro voor kinderen uit groep 1 t/m 5  

en 85 euro voor leerlingen die in groep 6 t/m 8 zitten. Heeft u geen rekening ontvangen of heeft 

u andere vragen over deze bijdrage dan graag contact opnemen via de mail van de OR of met de 

schoolleider. 

Als het voor u moeilijk is om dit bedrag te betalen dan kan er in overleg meestal een regeling 

worden getroffen. Neemt u hiervoor contact op met de penningmeester Jos Bekkers 

or.deklepper@gmail.com.  

De stichting Leergeld Westbetuwe zou u ook kunnen helpen wanneer betalen lastig is. Zij zijn 

bereikbaar via www.leergeld.nl of via telefoonnummer 0344 656671 op maandag van 9.30 tot 

12.00 uur.  
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We hopen dat de rekening voor 20 februari overgemaakt wordt en  we  gezellige  activiteiten 

kunnen blijven organiseren met de OR om ook dit jaar weer terug te kunnen kijken op een 

onvergetelijk schooljaar. 

 

Uitnodiging leesouders 

Wekelijks zijn er meerdere ouders die met verschillende leerlingen lezen. Dit is erg waardevol 

voor de leerlingen en wordt zeer gewaardeerd door het team. We willen deze ouders graag 

uitnodigen om samen deze begeleiding te evalueren. Aanstaande woensdagochtend vanaf 8.30 uur 

zijn alle leesmoeders en –vaders van harte welkom om hierover in gesprek te gaan tijdens een 

kopje koffie in de teamkamer.  

 

Sloop zwembad 

De plannen zijn al vergevorderd om het zwembad in Beusichem in zijn geheel te slopen. In de 

voorjaarsvakantie zal er worden begonnen met de sloop. Er zal een tijdelijke ingang van de 

gymzaal aan de Wielsestraat komen. Er worden diverse maatregelen getroffen om overlast tegen 

te gaan en de veiligheid van onze kinderen te garanderen. Zodra de plannen concreet zijn wordt u 

geïnformeerd! 

 

Jarigen: 

Vandaag is Tijn jarig! Op 14 februari is Zowi jarig, op de 15de Jasmijn de Bas, Feline op 17 maart 

en Kiki de Korte is jarig op 7 maart. Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellig feest 

gewenst! 

  

Agenda: 

24-2 carnaval na de pauze, het is leuk als iedereen verkleed komt! 

 Rapport mee naar huis (of in de mail) 

 ’s middags adviesgesprekken groep 8 

27 t/m 3-3 voorjaarsvakantie 

6-3 rapportgesprekken 

7-3 rapportgesprekken 

17-3 studiemiddag team “In je kracht op school” 

20-3 studiedag team Vreedzame School Leerlingen zijn vrij! 

21-3 Oud en Jong: pannenkoeken bakken door de bovenbouw voor ouderen in Zoelmond 

 Van 12.30 tot 14.00 uur 

29-3 Goede doelendag 

4-4 20.00 uur Ouderavond over profilering Natuurlijk! De Klepper 

14 t/m 17-4 paasvakantie 

18,19,20 centrale eindtoets groep 8 

21-4 Koningsspelen 

24 t/m 28-4 vakantie 

 

De jaarplanning op de website zal uiterlijk vanaf morgen bijgewerkt zijn! 

 

 


