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Iedereen is gelukkig weer gezond en wel terug van de voorjaarsvakantie. 

Extra leuk om meteen de eerste middag het bijzondere programma  Streetwise van de ANWB 

aan te kunnen bieden.  

(We hebben deze activiteit op de valreep kunnen regelen in de week voor de vakantie) 

De kleuters hebben het programma Toet Toet gevolgd. Hierin stonden het herkennen van 

verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken centraal. Daarnaast hebben de kinderen 

geleerd waarom het belangrijk is om een autostoeltje en de autogordel te gebruiken. 

Groep 3 en 4 hebben het programma Blik en Klik gevolgd. Hierin leerden ze wat ze zelf kunnen 

doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten in een prachtige oefenauto in het speellokaal. 

Groep 5 en 6 hebben geleerd om de remweg van de auto goed in te schatten. Om dit goed over te 

brengen reden de kinderen mee in een lesauto op een bijrijdersstoel en moesten zij op een 

bepaald moment zelf remmen. Zo ervaarden ze het effect van het autostoeltje en de gordel. 

Groep 7 en 8 zijn bezig geweest met fietsbeheersing en gevaarherkenning op hun eigen fiets. 

Ook is hun fiets op een tiental belangrijke punten gecontroleerd en hebben ze een speciaal 

parcours gestept op een elektrische step. 

Bij alle leerlingen is ook een indicatieve oogmeting gedaan. Leerlingen die hierbij opvielen hebben 

het advies om een opticien te bezoeken voor een gratis oogmeting mee naar huis gekregen. Het 

kan zijn dat kinderen onder de 10 jaar hiervoor een verwijsbrief nodig hebben van de huisarts. 

Alle leerlingen hebben een officieel certificaat van de ANWB gekregen.  

De kinderen hebben echt genoten van deze praktische verkeersles. Van de docenten die de 

lessen begeleidden ontvingen we complimenten over de gezellige sfeer tussen de leerlingen en in 

de school! 

 

Gastlessen beweegonderwijs 

Alle groepen krijgen de komende week een gastles van sportschool JULIEN uit Lienden 

aangeboden. Wij hebben gekozen voor “onbekende” lessen voor onze leerlingen. Groep 1 en 2 

hebben vanmorgen een les voor het Nijntje beweegdiploma gevolgd. Tijdens deze les stond de 

motoriek van de kleuters centraal.  De les werd gegeven in ons speellokaal door een bevoegd 

docente samen met een Cesar therapeute. Er kunnen buiten schooltijd nog 3 gratis lessen 

gevolgd worden op woensdagmiddag 16, 23 en 30 maart van 14.00 tot 15.00 uur in de gymzaal in 

Beusichem. Van harte aanbevolen!  

Op maandag 7 maart krijgt groep 6/7/8 tijdens hun gymles in Beusichem een introductieles 

boksen en ook groep 3/4/5 krijgt tijdens hun gymtijd van die week een introductieles boksen.  

Ook voor deze groepen is er gelegenheid om na schooltijd nog drie gratis bokslessen te volgen. 

Die lessen worden gegeven voor leerlingen uit Beusichem, Asch, Zoelmond en Ravenswaay samen 

en wel op dinsdag 15, 22, en 29 maart van 15.30 tot 16.30 uur in de gymzaal in Beusichem.   

http://www.obsdeklepper.nl/


 

Zwerfafval 

Dit jaar willen we op maandagmiddag 14 maart weer zwerfafval opruimen in ons mooie dorp 

Zoelmond. Hiervoor graag uw hulp om groepjes kinderen te begeleiden. Elk groepje krijgt een of 

meerdere straten toegewezen. Groep 1 en 2 gaan om de school en in de speeltuin het vuil 

opruimen. 

Als u mee wilt helpen dan graag opgeven als antwoord op deze mail. Het zou fijn zijn als veel 

hulpouders zich aanmelden. We kunnen dan in kleine groepjes aan het werk.  

 

Jarigen in de maand maart: 

Estelle is op 4 maart jarig, Kiki op 7 maart, Nouchka op de 11de, Jurrien op de 15de. Pepijn en Otis 

zijn jarig op 19 maart en Niels Barkman op 27 maart. Allemaal een gezellige verjaardag gewenst!! 

 

Status plannen bestuur Stichting BasisBuren 

Op de ouderavond in december 2015 en de daaropvolgende nieuwsbrief bent u door de 

Medezeggenschapsraad van De Klepper geïnformeerd over de plannen van het bestuur van 

Stichting BasisBuren met haar scholen. 

Van de directeur-bestuurder van BasisBuren, de heer M. van der Pol, ontvingen wij kort voor de 

afgelopen vakantie het volgende bericht: 

 

“Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd over het proces rond goed onderwijs in de 

gemeente Buren en Kapel Avezaath in relatie tot de terugloop van leerlingen en de schoolgrootte.  

Wij hebben toen aangegeven dat we in februari met een nieuwe notitie zouden komen, waarin we 

specifiek in zouden gaan op onze situatie. Door verschillende ontwikkelingen laat deze notitie iets 

langer op zich wachten; hij zal hoogstwaarschijnlijk in de loop van maart gereed zijn. 

We zijn op verschillende scholen, met de schoolteams en de medezeggenschapsraden in gesprek 

over het proces. Mogelijkheden en kansen worden verkend, samenwerking met onder andere 

opvangorganisatie wordt onderzocht. Ook wordt bekeken waar de bedreigingen liggen, wat we 

niet willen en waar de grenzen liggen. Goede, open, kritische en constructieve gesprekken.  

Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de contextanalyse. Zo is er onlangs een analyse 

gemaakt van de in- en uitstroom van leerlingen, wordt de leerlingprognose her berekend, zijn er 

gesprekken met de gemeente ten aanzien van het accommodatiebeleid en houden we de signalen 

vanuit het ministerie en de PO-raad ten aanzien van de berekening van de opheffingsnormering 

en -systemantiek in de gaten. 

In de periode tot aan de zomer zullen we dan, in samenspraak met de scholen, de MR-en, de GMR, 

de Raad van Toezicht, de gemeenten en andere betrokken verschillende scenario’s gaan 

uitwerken.” 

 

In de periode die aan dit bericht vooraf ging, heeft de MR van De Klepper het volgende gedaan: 

1. een bijeenkomst georganiseerd met de medezeggenschapsraden van de kleine scholen 

binnen BasisBuren op 11 januari jl. over de Startnotitie; 

2. overleg gevoerd met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en bij dit 

orgaan aangedrongen op actie n.a.v. de Startnotitie; 

3. na het gesprek met de heer Van der Pol, voornoemd, steeds opnieuw aangedrongen op 

volledige informatievoorziening voor de medezeggenschapsraad. 



  

 

Inmiddels hebben wij van de zijde van het bestuur ook meer informatie ontvangen, echter blijven 

wij in afwachting van cijfers per school. Wij blijven daarop aandringen. 

In januari heeft de heer Van der Pol ons via een e-mailbericht wel het volgende laten weten:  

“De Klepper zit niet onder de opheffingsnorm. De prognose voor het aantal leerlingen is 

stabiel, de resultaten zijn goed en de financiën zijn op orde. Jullie mogen trots zijn op 

deze school. Er zijn geen plannen om de Klepper te sluiten of samen te laten gaan.” 

Dit klinkt natuurlijk al heel goed, maar wij blijven als MR kritisch en zullen de stappen van het 

bestuur nauwlettend volgen en u als ouders op de hoogte houden. 

 

Agenda van maart: 

7-3 introductieles boksen tijdens gymles van 6/7/8  

8-3 introductieles boksen tijdens gymles van 3/4/5 

 (naschoolse bokslessen voor deze groepen op 15,22 en 29 maart van 15.30-16.30uur) 

14-3 ’s middags komt schoolarts op school 

 ’s middags zwerfvuil opruimen. Wilt u meehelpen? Graag via de mail opgeven. 

15-3 Oud en Jong op De Klepper: van 12.30 tot 14.00 uur pannenkoekenlunch voor ouderen uit 

Zoelmond. Opgeven via de mail, telnr 0345 501961 of via onze bovenbouwleerlingen 

22-3 inloopavond van 18.30 – 19.30: leerlingen kunnen hun werk aan (groot)ouders laten zien 

24-3 paas/lenteactiviteit 

25-3 kinderen vrij, studiedag BasisBuren 

27 en 28  Pasen 

  

 

 


