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Cadeautje 

Via Ivonne den Ouden kregen we onverwacht een grote portie fruit op school. Hiermee hebben 

de kleuters zelf jam gemaakt. Er werd gewogen, geroerd, schoongemaakt en geproefd en het 

resultaat was voor elk kind  een eigen potje jam mee naar huis. Wat een onverwacht leuke, 

leerzame middag en wat waren ze trots! 

 

 
 

Babynieuws 

Meester Martijn en zijn Karin verwachten in het voorjaar hun tweede kindje! Wij wensen ze een 

mooie zwangerschap toe! 
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Jeugdgemeenteraad 

Met de bovenbouw doen we weer mee met de jeugdgemeenteraad. Aanstaande dinsdagavond de 

29ste vind de aftrap om 18.45 uur plaats in het gemeentehuis in Maurik. Het zou leuk zijn als er 

een paar leerlingen uit groep 8 bij aanwezig zijn. Het handigst is het als er een gevulde auto uit 

Zoelmond naar Maurik komt. Wie wil? Graag opgeven bij Marja. Voor ideeën om te gebruiken bij 

onze presentatie  houden we ons van harte aanbevolen! Het idee moet dit jaar (ook) ten goede 

komen aan het dorp. Vorige keer hebben we een prijs gewonnen met ons plan “Jong en Oud op De 

Klepper”. Zoals u wellicht weet, voeren onze bovenbouwleerlingen dit plan nog elk jaar uit door 

oudere bewoners uit Zoelmond minstens 2 keer per jaar op school uit te nodigen voor een 

gezellige middag. 

 

Auto’s niet stoppen naast de stoep! 

We zijn er trots op dat er zoveel kinderen met de fiets naar school komen. Dit willen we graag zo 

houden. Ook worden er natuurlijk kinderen met de auto gebracht. Als je van verder weg komt is 

dit ook niet te voorkomen. Wel willen we een dringend beroep doen op ouders met auto’s die 

kinderen  regelmatig afzetten naast de stoep bij het kleuterplein:  

Wilt u  aub niet stoppen naast de verlaagde stoeprand? Graag iets verder doorrijden naar 

de parkeerplaats. Uitstappen op de parkeerplaats is voor alle kinderen veiliger!  

Er is maar een klein stukje verlaagde stoep waar fietsers het schoolplein op kunnen fietsen. Als 

daar, ook al is het maar even, een auto stopt zien we soms echt gevaarlijke situaties ontstaan. 

Gelukkig is het steeds net goed gegaan maar beter voorkomen dan genezen en dat geldt zowel 

voor mogelijke ongelukken als voor uit de hand lopende irritaties. 

 

“Raar maar waar!” 

Dit is het thema van de kinderboekenweek die op woensdag 7 oktober start. Deze week staat 

niet alleen in het teken van het promoten van lezen maar ook wetenschap en techniek in boeken 

krijgt aandacht gedurende deze kinderboekenweek. 

We hebben zelfs horen fluisteren dat voor de opening een echte professor een bezoek komt 

brengen aan onze school! 

Tijdens deze week mogen alle leerlingen weer meedoen naar de titel voorleeskampioen van De 

Klepper. De leerlingen krijgen, wanneer ze belangstelling hebben om mee te doen, een formulier 

met aandachtspunten mee zodat ze thuis ook kunnen oefenen. In elke klas zal een 

klassenkampioen gekozen worden uit de deelnemers. Deze kampioenen gaan het tegen elkaar 

opnemen op dinsdagmiddag 13 oktober. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Een officiële jury 

zal de schoolkampioen kiezen. 

Ook op de ouderavond van 13 oktober zal er aandacht worden gegeven aan de 

kinderboekenweek. Er zal verteld worden over het belang van lezen, de verschillen tussen boeken 

en er is ook gelegenheid om de nieuwste kinderboeken aan te schaffen. U komt toch ook? 

 

Nieuwe leerlingen 

Misschien heeft uw kind  thuis al verteld dat er een nieuwe leerling in zijn of haar groep op 

bezoek was. De afgelopen 2 weken hebben er verschillende nieuwe ouders belangstelling getoond 

voor onze school en hebben een aantal kinderen proefgedraaid in verschillende groepen. Zoals 

het er nu uit ziet verwachten we de komende maand zeker 4 nieuwe leerlingen! De reden is 

meestal een verhuizing naar het mooie Zoelmond of naar onze regio. Het is erg fijn om zoveel  

 

 

 



 

 

enthousiaste reacties te krijgen over de goede sfeer op onze school tijdens de 

kennismakingsgesprekken. We wensen alle nieuwelingen alvast een hele fijne tijd toe op De 

klepper!  

 

Gratis schoolfruit! 

We zijn dit jaar ingeloot voor gratis schoolfruit. Dit houdt in dat we gedurende 20 weken voor 

elke leerling 3(?) porties fruit aangeleverd krijgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door subsidie van 

de EU en is bedoeld om het eten van groente en fruit te stimuleren onder schoolkinderen. Deze 

actie start in de week van 2 november en duurt tot april. Zodra we meer informatie hebben over 

de precieze dagen, hoort u dit van ons. 

 

Kortingsbon Gelderse museumdag 

Alle leerlingen brengen vandaag een kortingsbon mee naar huis om voor een euro een bezoek te 

kunnen brengen aan een van de vele mooie Gelderse musea op 24 oktober. Dit is de laatste 

zaterdag in de herfstvakantie. Voor de liefhebber: op school zijn nog meer bonnen af te halen! 

 

Jarigen 

Vandaag de 24ste zijn Daan en Twan jarig. Op 28 september Kiki Knobbout, op 5 oktober Fenne, 

Lars op 8 oktober en Giel is jarig op 11 oktober. Een fijne verjaardag allemaal! 

 

Agenda: 

Di 29-9 Aftrap Jeugdgemeenteraad om 18.45 uur in gemeentehuis in Maurik 

Do 1-10  8.45 uur ouderbijeenkomst van groep 1/2 en de speelleergroep over 

verkeersproject “Jongleren in het verkeer” 

 Inloopavond op school: van 18.30 tot 19.30 uur zijn alle ouders en leerlingen 

van harte welkom op school om te kijken naar het werk van de kinderen.  

De leerlingen laten u graag alles zien! 

Wo 7 t/m 18-10 Start kinderboekenweek “Raar maar waar” 

Ma 12-10 spreekuur op school van de jeugdverpleegkundige. Wilt u een afspraak met haar 

maken dan kan dat via telnr. 088 1447400 

Di 13-10 Middag: finale voorleeswedstrijd. Ouders zijn van harte welkom 

 Avond: infoavond: er wordt informatie gegeven door de leerkracht over de 

werkwijze, afspraken en methodes in elke groep.  

 19.00 uur start info in groep 3 en groep 8 

 19.30 uur de ouders van de andere groepen (1/2/4/5/6/7) sluiten aan in de 

klassen. 

Aansluitend is de jaarlijkse ouderavond. De uitnodiging vindt u in de bijlage 

Do 15-10 poëzie lessen voor alle leerlingen door de leesmediacoach 

Vrij 16-10 speelgoedochtend voor de kleuters. Ze mogen deze ochtend speelgoed van thuis 

meebrengen 

19 t/m 23-10   herfstvakantie 

Za 24-10 Gelderse museumdag 

 

 


