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Gewonnen! 

Afgelopen maandag zijn we eerste geworden bij de jeugdgemeenteraad. De gemeenteraad heeft 

het beste project een geheel verzorgd bezoek aan de Tweede kamer in Den Haag aangeboden. 

We hopen in het voorjaar dit dagje uit te kunnen plannen met de hele groep. 

Sem, Niels, Joost en Esmee hebben het plan goed gepresenteerd en verdedigd. Zo goed dat de 

andere scholen op ons project gestemd hebben. Ons plan houdt in dat we graag een fontein in het 

Jeroen Severs plantsoen willen plaatsen. Niet alleen voor een mooi aangezicht van Zoelmond maar 

ook om de herdenkingsplek mooier te maken en om het vijverklimaat te verbeteren zodat de 

vissen niet meer dood gaan in de zomer. Helaas kan het plan niet bekostigd worden door het 

bedrag van 375 euro wat we van de gemeente krijgen. Daarom gaat er vanavond ook een 

afvaardiging van leerlingen naar de bewonersbijeenkomst in de kantine van B.Z.S. We hopen dat 

project Levend landschap (een deel van) ons plan wil financieren zodat de fontein in de 

eendenvijver echt werkelijkheid kan worden. We houden u op de hoogte. 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in het land en dat hebben we op school ook gemerkt. 

We mochten afgelopen dinsdag onze schoen zetten en daar zat gelukkig een leuke verrassing in 

maar de pieten hadden ook een grote rommel in de school gemaakt. Vanmiddag zijn de kleuters 

pepernoten aan het bakken en de klassen zijn al gezellig in de sfeer gebracht met allerlei 

tekeningen en knutsels. Gerrie Immink heeft de patio weer mooi aangekleed in sinterklaasstijl. 

Sinterklaas heeft laten weten dat hij op vrijdag 4 december op bezoek komt op De Klepper. 

Zoals altijd zijn bij dit gezellige feest ouders van harte welkom. Het gezamenlijke programma in 

de patio zal ongeveer tot 9.15 uur duren.  

 

Te laat 

Via de OR en de MR hebben we gehoord dat de kinderen regelmatig te laat uit school komen.  

We begrijpen dat het vervelend is als u buiten staat te wachten.  We hebben deze kritiek dan 

ook zeker ter harte genomen. Zoals u vast gemerkt heeft, letten de leerkrachten beter op de 

tijd.  

Voor de kinderen uit de bovenbouw geldt dat ze zelf ook voor een deel verantwoordelijk zijn.  

De leerkracht stopt meestal voor 12 uur met de les zodat de meeste klusjes binnen schooltijd 

gedaan kunnen worden. Ondanks aansporingen van de leerkracht gaan niet alle kinderen even snel 

naar huis….. . De leerlingen weten op maandag welke taak zij deze week hebben en kunnen dit 

thuis vertellen zodat ouders op de hoogte zijn. De week erna schuiven alle taken door.  
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Nationaal schoolontbijt 

Vorige week vrijdag hebben we met z’n allen gesmuld van een heerlijk ontbijt. De lekkere verse 

broodjes werden weer gesponsord door bakkerij Immink! Hartelijk bedankt daarvoor! 

 

Glazen potten 

Dit jaar gaan we de kerstwandeling, die vorig jaar vanwege het natte weer niet door kan gaan, 

opnieuw organiseren. Wilt u ook dit jaar weer glazen potten sparen? We kunnen hiermee de 

wandeling in een kerstsfeer brengen. Graag zonder etiketten inleveren. Na de sinterklaasviering 

komen er speciale bakken waar u de potten in kunt doen, in de patio te staan. 

 

Jarigen 

Yaneann is morgen jarig, Daan Bosma is jarig op 1 december, Rinton op de 5de, Daelin op 6 

december samen met Sinterklaas, Jarno is jarig op 8 december en Onne op de 13de. 

Allemaal een gezellige verjaardag toegewenst! 

 

Agenda: 

Di 14-11 Les mediawijsheid voor groep 8 hele ochtend 

Ma 30-11 Schoolarts komt ‘s middags 

Di 1-12  gastles “de vliegensvlugge verteller” in groep 3/4/5 en 6/7/8 

Vrij 4-12 Sinterklaasviering, ouders welkom tijdens feest in de patio tot 9.15 uur 

Do 17-12 Kinderen ’s middags vrij. Om 18.00 start kerstwandeling. Ouders welkom 

Vrij 18-12 speelgoedochtend kleuters 

  12.00 uur start kerstvakantie t/m 1 januari 

 

 

   


