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Formatie 2018-2019 
De formatie voor komend schooljaar gaat er als volgt uitzien. 
  
 RT/begeleiding 

arrangementen 
Gr 1/2 Gr 

3/4 
Gr 5/6 Gr 7/8 Werkdruk/ 

Begeleiding 
zorg 

maandag Thea 
Annebel  

Lisanne  Fione  Martijn  Marian   

middag Annebel tot 15.00 u Lisanne Fione Martijn Marian  
Dinsdag Thea Lisanne  Fione 

 
Martijn  Marian  Annebel 

(verl werkdruk) 

middag  Lisanne Fione Martijn Marian Annebel  tot 
15.00 

woensdag Thea  Lisanne  Fione  Annebel  Martijn  Anneke 

middag  Lisanne Fione Annebel Martijn 
tot 
15.00 uur 

Anneke 

donderdag Thea Annebel  Fione  Martijn  Marian   
middag  Annebel Fione Martijn Marian  
vrijdag Thea  Annebel  Marja  Martijn  Marian  Anneke 

middag  Annebel Marja Martijn Marian  

 
Thea van Maanen gaat elke ochtend werken om de zorgleerlingen te begeleiden.  
Anneke Spoon, onze intern begeleider, gaat een dagdeel meer werken. Haar dagen wisselen  
wanneer dit nodig en mogelijk is. 
Lisanne Vleugels gaat een dag minder werken en gaat de kleutergroep komend jaar draaien 
samen met Annebel van Blijderveen. 
Om de werkdruk te verlichten, hebben we de keuze gemaakt om Annebel een dag in de 
week in te zetten om elke leerkracht de gelegenheid te geven administratie bij te werken, 
om ouder- of kindgesprekken in te plannen en dergelijke.  
 
Citotoetsen 
De eind-citotoetsen worden deze week zoveel mogelijk afgerond en ingevoerd in het 
leerlingvolgsysteem. Tijdens de studiedagen van het team zullen we de uitkomsten 
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analyseren en evalueren. In het jaarplan van komend schooljaar nemen we aanpassingen, 
scholing en nieuwe plannen op om het lesaanbod actueel te houden en de opbrengsten te 
verhogen.  
 
Zomerfeest 
Alle leerlingen hebben een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus ontvangen voor het 
(juffen en meester)feest van aanstaande vrijdag. 
De kinderen worden gewoon om 8.30 in de klas verwacht. Na de felicitaties in de klas gaan 
we met alle leerlingen en leerkrachten samen zingen en starten we met het 
spelletjesprogramma. Gelukkig hebben we weer vele ouders bereid gevonden om er samen 
met het hele team een gezellige dag van te maken voor de kinderen. We hebben er zin in! 
 
Studiedagen 
Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen vrij en gaat het team de hei 
op. We verblijven met het hele team in een hutje aan de rand van een natuurgebied. 
We gaan tijdens deze studiedagen het jaar(plan) evalueren en plannen maken voor het 
nieuwe schooljaar. Natuurlijk gaan we het ook gewoon gezellig hebben met elkaar…. 
 
Armbandje kwijt? 
Een ouder heeft vlakbij school een gouden armbandje gevonden. 
Wie is hem verloren? Marja heeft hem in bewaring. 
 
Cheque Rabobank WestBetuwe 
Komende dinsdagavond vindt de uitreiking plaats van een cheque met daarop het bedrag 
dat door de leden van de Rabobank aan ons is toegekend. Onze toekomstdroom is, wanneer 
we voldoende geld bij elkaar hebben,  zonnepanelen te realiseren op het dak van de school. 
We zijn erg benieuwd welk bedrag het is geworden. 
Annebel zal de cheque komende dinsdagavond in Culemborg ontvangst nemen namens de 
Klepper. 
 
Schooltuin 
De verkoop van de oogst uit de schooltuin is weer gestart. 
Elke woensdagochtend vanaf 12.20 uur zullen wisselende leerlingen, vanuit de kraam op het 
kleuterplein, de onbespoten waar verkopen. Van harte welkom! 
 
PARRO voor Kletsklas 
Vele ouders en collega’s hebben er frustraties aan over gehouden.. onze schoolapp die we 
met veel enthousiasme geïntroduceerd hebben aan het begin van dit schooljaar. 
Helaas heeft Kletsklas ons niet gebracht wat ons was toegezegd. Na gedegen onderzoek 
hebben we daarom besloten om vanaf augustus een nieuwe schoolapp in de lucht te 
brengen. Deze heet PARRO en is gekoppeld aan ons systeem Parnassys. Hij wordt al op 
meerdere scholen tot volle tevredenheid gebruikt en beantwoordt aan al onze eisen.  
Na de zomervakantie krijgt u een duidelijke gebruiksaanwijzing over de installatie van deze 
app. Kletsklas zal dan definitief tot het verleden behoren. 
 
 
 



Poort in het hek naar de speeltuin 
Met Joke van Dordt van Buitenpret is De Klepper in gesprek met Speeltuinvereniging 
Zoelmond om een poort in het hek te realiseren. Wij willen graag een  (af te sluiten) ingang 
tussen het schoolplein en de speeltuin om de veiligheid en overzicht op de spelende 
kinderen van De Klepper en van Buitenpret te vergroten. 
De situatie op het moment is zo dat alle kinderen  over de stoep naast het parkeerterrein, 
via de voorkant van de school naar de ingang van de speeltuin en via dezelfde weg weer 
terug, moeten lopen.  
Mede doordat het schoolplein aan de andere kant van het schoolgebouw ligt, is er geen zicht 
op deze route.   
In de praktijk blijkt het niet haalbaar om ieder kind te begeleiden bij een toiletbezoek.  
De jonge kinderen kunnen, bijvoorbeeld tijdens het overblijven, niet zonder toezicht 
achterblijven in de speeltuin. 
Wanneer er een poort komt ter hoogte van het “grote” schoolplein zal het veiliger en 
overzichtelijker zijn om van de speeltuin naar de school te bewegen.  
Bij calamiteiten kan er ook makkelijker en sneller een beroep gedaan worden op de 
medewerkers van school of van Buitenpret. 
Wij denken dat de realisatie van een poort niet alleen voordelen heeft voor “onze” kinderen 
maar ook voor anderen die de speeltuin bezoeken. De school is laagdrempelig en altijd 
bereid om hulp te bieden wanneer daar behoefte aan is.  
We hopen dan ook dat het bestuur van de speeltuin bereid is om aan onze wens gehoor te 
geven.   
 
Schoolreisjes 
De kleutergroep heeft zich, op camping De Vergarde, vermaakt met ponyrijden, 
trampolinespringen, treintje rijden en veel meer en als toetje nog frietjes met een bitterbal! 
De kinderen van groep 3 t/m 6 zijn naar amusementspark Tivoli geweest. Zij konden met een 
maatje lekker die attracties kiezen waar ze zelf zin in hadden. En er was erg veel keus, zelfs 
een achtbaan behoorde tot de mogelijkheden. Voor hen werd de dag afgerond met een 
zelfgemaakt ijsje bij de MCDonalds. Met dank aan Roos onze stagiaire die dit als 
werkneemster van de Mac heeft geregeld. 
Groep 7 en 8 kijken terug op een erg gezellig schoolkamp in Veenendaal. Richard en Ronald 
zorgden er mede voor dat er een gezellige sfeer was en er vele activiteiten plaats konden 
vinden. Het moordspel gespeeld door de leerkrachten was er daar een van… 
 
Nieuwe hesjes 
De ouderraad heeft nieuwe fluorescerende hesjes bekostigd. Thea, Linda en Marja  hebben 
gisteravond de maten nog wat aangepast op de naaimachine. Nu zijn ze passend voor elke 
leerling of volwassene en kunnen  we ze gebruiken tijdens een fietstocht of ander uitstapje. 
De hesjes zijn groen en bedrukt met ons logo! 
 
Verjaardagen 
Vandaag viert Swen zijn verjaardag. Vrijdag 15 juni vieren juf Thea, juf Fione, juf Lisanne, juf 
Annebel, juf Marian, juf Marja en meester Martijn hun verjaardagen, Siem is jarig op 25 juni 
en Merlijne wordt 6 jaar op 28 juni. Een gezellige verjaardag allemaal! 
 
 



Agenda 
15-6 Zomerfeest thema verjaardag 
18-6 Dode hoek les van 9.00 uur tot 10.15 voor groep 7/8 
19-6 13.15 uur Schoolverpleegkundige op school 
20 t/m 22-6 Kinderen vrij. Studiedagen team 
25-6 ouderbedankje: high tea verzorgd door het team.  

Alle ouders welkom van 14.30-15.15 
28-6 uitje kinderboerderij groep 1/2  
29-6 rapport 2 mee naar huis 
3-7 ’s middags doorschuifmiddag, alle kinderen maken kennis met hun klas en de leerstof 

van komend schooljaar 
3/4-7 rapportgesprekken op verzoek 
5-7 ’s middags poppentheater groep 1/2  
9-7 generale repetitie van de musical voor leerlingen en inwoners van Zoelmond ( zegt 

het voort!) 
 Avond: voorstelling met toegangsbewijs 
10-7 Avond: voorstelling met toegangsbewijs, aansluitend afscheid van groep 8 leerlingen 

en hun ouders. 
12-7 Vanaf 15.00 uur ijsje eten op schoolplein 
 Start zomervakantie t/m 24 augustus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


