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Met frisse zin zijn we aan het nieuwe jaar begonnen! In deze periode worden in alle groepen cito-

toetsen gemaakt. De eerste Oud en Jong op de Klepper is weer achter de rug, we hebben een 

extra onderwijsassistente en elke donderdag komt er een stagiaire in de kleuterklas.   

Kortom er gebeurt van alles op De Klepper en daar maken we u graag deelgenoot van! 

 

Kerstwandeling en foto’s 

Door de grote inzet van heel veel ouders is het gelukt om een mooie en sfeervolle wandeling uit 

te zetten. We kijken terug op een hele gezellige avond en willen iedereen nogmaals bedanken 

voor alle hulp! Heeft u misschien mooie foto’s gemaakt dan zouden we die graag willen zien. 

 

Pinguïns en ijsberen bij de kleuters… 

Groep 1 en 2 is aan het werk met het project winter; ijsberen en pinguïns. De kleuters leren op 

allerlei manieren het verschil tussen het leven op de noordpool en de zuidpool. Zo weten we al dat 

je op de noordpool een ijsbeer tegen kunt komen en op de zuidpool een pinguïn, dat het opwarmen 

van de aarde heel gevaarlijk is voor deze dieren en dat er 17 verschillende soorten pinguïns zijn! 

In het speellokaal gymmen we als echte pinguïns. Moeilijk hoor, lopen met een “ei” tussen je 

voeten. In de klas hebben we pinguïns geknutseld, wereldbollen gemaakt, iglo’s gebouwd en als 

echte onderzoekers gekeken hoe hard (en koud!) ijs is en wat er gebeurt als het smelt. Op de 

website staan bij groep 1/2 ook al een paar foto’s van dit leuke project 

 

Oud en Jong 

Afgelopen donderdagmiddag zijn er ongeveer 25 ouderen uit Zoelmond op uitnodiging van de 

bovenbouwleerlingen op school te gast geweest. Zij zijn lekker verwend en hebben een gezellige 

spelletjesmiddag gehad geheel georganiseerd en verzorgd door de leerlingen.  

De volgende Oud en Jong is op 15 maart. Dan bakken de leerlingen pannenkoeken. Alle ouderen 

zijn van harte welkom van 12.30 uur tot 14.00 uur. Graag wel even opgeven zodat we weten op 

hoeveel gasten we kunnen rekenen.  

 

Nieuwe medewerkers 

Tot de zomervakantie is Sandra Timmer elke dinsdag- en donderdagmorgen op school om 

(groepjes) kinderen te begeleiden. Op de andere dagdelen is Thea van Maanen onze steun en 

toeverlaat die de leerkrachten ondersteunt waar nodig.  

Anouk Lausberg, een oudleerling, loopt tot april elke donderdag stage in de kleuterklas. Anouk 

doet de opleiding VMBO op het lek en Linge 

We wensen Sandra en Anouk een fijne tijd op De Klepper toe! 
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Verdieping samenwerking Buitenpret en Klepper 

Donderdagavond hebben we een verdieping van onze samenwerking verkend. We begonnen met 

een gezamenlijke maaltijd in de patio en daarna heeft Mark van de Pol, de directeur-bestuurder 

van Basis Buren, een presentatie gegeven over de mogelijkheden van een Integraal Kind Centrum 

in ons schoolgebouw. We hebben samen van gedachten gewisseld over de voor en nadelen van 

deze en  andere mogelijkheden om tot intensievere samenwerking te komen. De concrete 

opbrengst van de avond is dat er uit beide teams een gezamenlijke werkgroep gevormd is die de 

ideeën verder gaat uitwerken.  

Om misverstanden t voorkomen: Bovenstaande staat los van het feit  dat de MR van De Klepper 
nog in gesprek is met dhr van de Pol om de toekomst van de school in Zoelmond veilig te stellen.  
 

Bedrijfshulpverlening 

Komende twee woensdagmiddagen gaan de leerkrachten hun EHBO opfrissen. Jaarlijks doen we 

dit zodat we goed op de hoogte zijn over wat te doen bij een ongeluk of bij brand. Op deze 

manier houden we ons diploma bedrijfshulpverlener actueel. 

 

Jarigen 

Elise is op 4 januari jarig geweest, Graziella op de 9de en Max was jarig op 11 januari. Lorenzo 

Bekkers is jarig op de 21ste, Guus op de 24ste en Imke is jarig op 27 januari.  

Sterre heeft afgelopen vrijdag broertje Vin gekregen! Allemaal van harte gefeliciteerd!! 

 

Agenda: 

Ma 25-1 ‘s Middags komt de schoolverpleegkundige op school 

Di 26-1  ’s Avonds (G)MR cursus in Lienden 

Vrij 5-2 Na de pauze carnaval met medewerking van DJ Special Jay 

  Het is leuk wanneer alle leerlingen verkleed komen! 

Vrij 12-2 Kinderen krijgen rapport mee naar huis 

15 en 16-2 10-minutengesprekken nav het rapport 

Bent u verhinderd op een van de dagen of heeft u een voorkeurtijd voor een deel 

van de dag, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht? 

Do 18-2 Open podium vanaf 14.30 uur. Ouders zijn van harte welkom! 

Vrij 19-2 Speelgoedochtend kleuters 

22 t/m 26-2    Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


