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Verkeersproject peuters en kleuters 

Aanstaande maandag starten de kleuters samen met de peuters van Pim en Pom met een 

verkeersproject JONGleren. Het project wordt afgesloten met een ouderbijeenkomst op 

donderdagochtend 1 oktober waarbij praktische informatie gegeven wordt over 

verkeersopvoeding en veilig vervoer. Meer informatie en een deelnameformulier krijgen de 

kinderen binnenkort mee naar huis. 

 

Besmettelijke ziekte 

Er is deze week hand-, voet- en mondzeer geconstateerd bij een leerling. Dit is de menselijke 

variant van mond en klauwzeer wat bij dieren voorkomt. Het is geen gevaarlijke ziekte, wel een 

vervelende. Het lijkt erg op de waterpokken, het uit zich namelijk in blaasjes op rode pukkels.  

Deze blaasjes komen echter alleen voor op handen, voeten en in de mond. Ziek word je er niet van 

maar het is erg besmettelijk. 

 

Mooie en supergezonde oogst uit de schooltuin  

Elke woensdagochtend vanaf 12.20 uur wordt de oogst uit de schooltuin verkocht op het 

schoolplein. Zeer voordelige, onbespoten en biologische groenten worden aan de man gebracht 

door steeds 2 andere leerlingen uit de bovenbouw. U koopt toch ook? Er zijn op dit moment 

heerlijke komkommers en ook courgettes zijn er in overvloed. Van de opbrengst worden  zaden, 

bollen, tuingereedschap en andere benodigdheden voor het nieuwe tuinseizoen aangeschaft. 

Miranda Budde en Ivonne den Ouden hebben gedurende de zomervakantie gezorgd voor alle 

planten en bloemen. Daardoor ziet onze tuin er zo goed uit en is de oogst groot. Namens de 

kinderen en leerkrachten heel hartelijk dank daarvoor! 

Vanmiddag hebben de kinderen uit groep 1 tm 5 de appels van de bomen geplukt en daarvan 

appelflappen gemaakt! Het was niet alleen leerzaam maar ook erg lekker! 

 

Welkom! 

Aan het begin van dit schooljaar verwelkomen we Saar Bakker, Sterre Turk en Giel van der 

Nette van Stigt in groep 1 en Chantal van Mourik is bij ons in groep 4 begonnen. We wensen jullie 

allemaal een hele fijne tijd op De Klepper! 

http://www.obszoelmond.nl/


 
 

Gym 

De kleuters gymmen elke woensdag in het speellokaal. Naast deze vaste ochtend gaan ze hier 

vaker naartoe voor een gym- of spelles. Als het regent gaan ze sowieso naar het speellokaal in 

plaats van buiten spelen. Het zou fijn zijn wanneer er op deze dagen rekening met de 

kledingkeuze van de kleuters gehouden kan worden. Het is prettig als ze zichzelf  zonder 

moeilijke knopen of strikken kunnen aan- en uitkleden. 

Gymschoentjes kunnen in hun locker bewaard blijven. 

Groep 3/4/5 gaat tot de herfstvakantie, in tegenstelling tot een eerder bericht, op 

donderdagmiddag gymmen. Deze tijd komt voorlopig beter uit in het lesrooster.  

 

Knutselcircuit en lezen 

Gelukkig zijn er weer een aantal ouders die ook dit jaar willen helpen bij het knutselcircuit van 

de bovenbouw. Ook zijn er al een aantal “leesmoeders” begonnen met het lezen met groepjes 

kinderen. Jullie hulp wordt enorm gewaardeerd! Wilt u ook een handje helpen? U kunt zich 

opgeven bij de leerkracht en uw hulp is altijd welkom!  

De hulpouderlijst zal rond de jaarlijkse ouderavond weer verspreid worden.. Hierin staan veel 

verschillende klusjes en activiteiten genoemd waarvoor u zich via de lijst kunt opgeven. 

 

Jeroen Severs 

Jeroen is een oud leerling van onze basisschool die 11 jaar geleden tijdens een vredesmissie in 

Irak is omgekomen. In de bovenbouwgroep heeft de moeder van Jeroen afgelopen vrijdag samen 

met zijn commandant van de marechaussee verteld over het overlijden en het werk van Jeroen. 

De leerlingen waren erg onder de indruk van deze persoonlijke gastles en er werden veel vragen 

gesteld. Groep 8 heeft ook gedichten geschreven over deze afschuwelijke gebeurtenis. 

Aanstaande zaterdagmiddag om 13.30 uur zal er een onthulling van een plantsoennaambord met 

zijn naam plaatsvinden bij de eendenvijver. Een aantal leerlingen hebben een rol in het 

programma. Ook de burgemeester en muziekvereniging Kunst en Vriendschap zijn hierbij 

aanwezig. Het is fijn als zoveel mogelijk dorpsbewoners hierbij aanwezig zijn. 

 

Ouderavond en kinderboeken 

Op dinsdagavond 13 oktober zal de jaarlijkse ouderavond plaatsvinden. Deze avond wordt elk jaar 

georganiseerd door de OR en ook de MR is hierbij aanwezig.  

Net als vorig jaar zal er eerst in elke groep informatie door de leerkrachten gegeven worden 

over onze manier van werken. Ook zullen er deze avond  mooie kinderboeken te koop zijn,  zal er 

informatie over de nieuwste kinderboeken gegeven worden en wordt er verteld over het belang 

van (voor)lezen. Zet u deze avond vast in uw agenda? Het volledige programma krijgt u 

binnenkort van de OR! 



 

Jarigen:   

Saar is op 27 augustus 4 jaar geworden, Finn werd op 18 augustus 6 jaar en Elin is op 23 augustus 

9 jaar geworden. 

Op 3 september heeft Chantal haar 7de verjaardag gevierd en op 19 september wordt Tara 9 

jaar! Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

Agenda: 

5-9  13.30 uur herdenking Jeroen Severs bij de eendenvijver 

7-9 start verkeersproject peuters en kleuters 

1-10 8.45 ouderbijeenkomst van de kleuters in speellokaal 

 Inloopavond 18.30- 19.30: leerlingen laten ouders zien wat ze op school doen 

7-10 start kinderboekenweek “raar maar waar” 

13-10 ‘s middags finale voorleeswedstrijd. Ouders zijn van harte welkom 

 ’s avonds algemene ouderavond!  

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 


