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Sinterklaas 

We kunnen terugkijken op een heel geslaagd sinterklaasfeest. De Sint kwam dit jaar aan in een 

politieauto! Dit kwam doordat de pieten werden verdacht van inbraak, ze zijn door de politie 

gezien met stenen bij de huizen! Gelukkig heeft Sinterklaas uit kunnen leggen dat het om 

speciale stenen ging waarmee de pieten in de huizen kunnen komen.  

In de patio heeft elke groep een lied gezongen of een gedicht voorgedragen. Zelfs de aanwezige 

ouders zongen een mooi lied voor Sinterklaas. Het was een gezellig samenzijn. 

In de bovenbouw zijn dit jaar weer prachtige surprises gemaakt en iedereen is lekker verwend 

met mooie cadeautjes.  

De EMTE heeft in de week voorafgaand aan de verjaardag van de Sint een deel van de 

koekhuisjes gesponsord. Hiervoor hartelijk dank! Door de grote inzet van de ouderraad liep het 

allemaal op rolletjes! Op de website zijn foto’s te vinden van alle festiviteiten. 

 

Kerstwandeling 

Nadat we Sinterklaas gedag hebben gezwaaid, hebben we de school meteen in kerstsfeer 

gebracht. Er staat nu een mooi kersttafereel in de patio en in elke klas prijkt niet alleen een  

kerstboom maar zijn ook mooie kerstversiersels van de kinderen te zien. 

De kerstcommissie is druk bezig om de kerstwandeling die vorig jaar vanwege het weer niet door 

kon gaan, opnieuw te organiseren. Gelukkig zijn er weer veel vrijwilligers die mee willen helpen om 

er een sfeervolle wandeling van te maken. 

 

Het kerstprogramma: 

Donderdagmiddag zijn de leerlingen vrij! 

18.00uur Kinderen worden op school verwacht met een volle buik en in warme kleding en 

met waterdichte schoenen. Ook ouders en broertjes en zusjes zijn van harte 

welkom. Graag de hoofdingang gebruiken, niet de zijingangen.  

Bij binnenkomst verzamelen de kinderen bij hun groepje.De jassen mogen 

aangehouden worden! 

18.00 De kerstavond wordt geopend in de patio met het lezen van een deel van het 

kerstverhaal door juf Marja. De kinderen zitten bij hun groepje vooraan. 

18.10 Eerste groepje kinderen gaat starten met de wandeling. Ouders en broertjes 

mogen achter aansluiten (leerlingen lopen met elkaar en de juf) 

18.15 volgende groepje start met de wandeling enz. 
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De groepjes die later vertrekken, gaan eerst knutselen in de patio voordat zij op 

weg gaan. 

De 3 groepjes die als eerst vertrekken knutselen na de wandeling als daar 

gelegenheid voor is. Een overzicht van de groepsindeling vindt u op de klasdeuren 

en later in de patio 

 

De wandeling waarin van alles te zien, te beleven,  te horen en te proeven is, gaat 

onder andere over het landgoed. Een stukje van de route worden de leerlingen 

met busjes van Buitenpret naar de kerstboom op het plein gebracht. Ouders met 

broertjes en zusjes verzoeken we vriendelijk om dit stuk te wandelen.  

Terug op school is er soep en chocomelk voor iedereen op het schoolplein. Rond 

20.00 uur wordt het programma door het zingen van een lied, gezamenlijk 

afgesloten. 

Om een echte kerstsfeer te creëren tijdens de wandeling worden zaklampen niet 

toegestaan en wordt iedereen verzocht om zijn stemgeluid aan te passen.  

Elke groep krijgt een sfeerlicht mee. De leerkrachten hebben extra verlichting 

bij zich mocht dit nodig zijn. 

Glazen potten zijn bijzonder welkom om hiermee de route te markeren. U snapt 

dat we er heel veel kunnen gebruiken….. In de patio staan bakken klaar waar u de 

potten kwijt kunt.  

Kerststukjes 

De familie de Graaf (ouders van Luuk) sponsoren ook dit jaar weer groen, oase en 

kaarsen. Daarmee gaan we dinsdagmiddag met de hele school kerststukjes maken. 

Als u nog kerstversieringen thuis hebt dan zijn die van harte welkom voor extra 

versiering! 

 

Jarigen: 

Onne is jarig op 13 december, Elena op 17 december en Niels de Rek is jarig op 27 december. 

Alvast van harte gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag toegewenst! 

 

Aanstaande maandag ouderavond 

Zoals u wellicht in de media heeft gelezen is het nogal onrustig rond de toekomst 

van de kleine scholen in de gemeente Buren. Om met u hierover van gedachten te 

wisselen heeft de medezeggenschapsraad alle ouders uitgenodigd voor een korte  

informatieve ouderavond  aanstaande maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. 

Wij hopen veel ouders te zien en te horen!  

 

Agenda: 

Do 17-12 Kinderen ’s middags vrij. Om 18.00 start kerstprogramma tot 20.00 uur 

Vrij 18-12 Speelgoedochtend kleuters 

 12.00 uur start kerstvakantie t/m 1 januari 

Ma 4-01 8.30 uur koffie en thee staan klaar in de patio: gelegenheid om elkaar een 

gelukkig nieuw jaar te wensen! 

Do 14-01 Oud en Jong op de Klepper van 13.30 uur tot 15.00 uur. Alle ouders uit Zoelmond 

zijn van harte welkom op deze gezellige middag georganiseerd door de 

bovenbouwleerlingen. 

Vrij 5-02 Carnaval, kinderen mogen verkleed komen! 

 

Iedereen alvast gezellige feestdagen en een fijne vakantie! 

Team de Klepper 


