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Iedereen is enthousiast aan het nieuwe schooljaar begonnen.  
We gaan er samen weer een mooi jaar van te maken! 
 
Zo aan de start van het nieuwe jaar worden er nieuwe afspraken gemaakt in de groepen. 
Bijvoorbeeld over hoe we omgaan met elkaar, welke taken we doen in de klas enzovoort. De 
lessen van de Vreedzame School ondersteunen ons daarbij. 
 
Ouderhulp en PARRO 
Dit jaar krijgt u geen papieren uitnodiging om u in te schrijven voor hulp bij diverse 
activiteiten op school. In plaats daarvan zullen we op PARRO uw hulp vragen wanneer dit 
nodig is.  
Om meteen met de deur in huis te vallen, de eerste oproep nog in deze nieuwsbrief:  
om alle kinderen te kunnen controleren op hoofdluis en zo “overlopers” en een uitbraak 
voor te zijn, zoeken we ouders die na elke schoolvakantie op de maandagochtend een half 
uurtje kunnen vrijmaken. Graag opgeven door op deze mail te reageren. 
 
Fijn dat de meeste leerlingen al passende sloffen of “crocs” voor in de klas bij zich hebben! 
 
Gymlessen 
Tot de herfstvakantie worden de gymlessen in de speeltuin gegeven. Groep 3/4 en groep 5/6 
gaan buiten gymmen op maandagmiddag. Groep 7/8 krijgt een buiten gymles op 
dinsdagmiddag. Denkt u op deze dagen aan buitengymschoenen? Mocht het weer niet 
meewerken, wordt er met de kinderen een andere middag afgesproken in die week. 
Vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie vinden de gymlessen weer allemaal op dinsdag 
plaats in de gymzaal in Beusichem. De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan dan ’s ochtends met 
de bus en groep 7/8 gaat ’s middags op de fiets. 
 
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe rekenmethode ( Pluspunt 4) in groep 3 t/m 7 
en ook de technisch leesmethode is vernieuwd in groep 4 t/m 6 (Estafette 3) 
Het is voor zowel de kinderen als de leerkrachten altijd weer even wennen. Voorafgegaan 
aan de jaarlijkse algemene ouderavond zal  in elke groep meer info gegeven worden over de 
methodes en manier van werken in de groep. 
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Algemene ouderavond inclusief info per groep 
De algemene ouderavond is op dinsdagavond 8 oktober. U ontvangt binnenkort een 
programma en officiële uitnodiging van deze avond. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
een goede betrokkenheid van ouders bij school bewezen positief werkt voor een optimale 
ontwikkeling van de kinderen. We gaan er daarom van uit dat er van elk gezin tenminste een 
ouder op deze avond aanwezig zal zijn. Mocht het echt niet mogelijk zijn om deze avond 
aanwezig te zijn dan afmelden bij de leerkracht.  
De info over het reilen en zeilen per groep start voor groep 3 en voor groep 8 om 19.00 uur. 
De informatie over de andere groepen is van 19.30 uur tot 20.15 uur.  
Na een koffie/theepauze start de algemene ouderavond in de patio. We zijn ons bewust dat  
gezinnen met meerdere kinderen soms een keuze moeten maken voor het bijwonen van 
info voor een groep. Logistiek is dit helaas niet te voorkomen. 
 
“Natuurlijk! De Klepper”  
Woensdag zijn ook de lessen in de tuin weer gestart onder leiding van Ivonne den Ouden en 
Miranda Budde. We waarderen het enorm dat zij ook in de zomervakanties voor de 
schooltuin en de schoolkippen hebben gezorgd.  
Elke woensdag werkt een groepje leerlingen uit groep 5/6 volgens rooster in de schooltuin, 
en elke vrijdag een groepje leerlingen uit groep 7/8. Op beide ochtenden wordt de oogst 
door de kinderen verkocht vanuit de kraam op het kleuterplein. Lekker onbespoten groente 
en fruit! Vanaf de herfstvakantie ligt het werk stil tot ongeveer de voorjaarsvakantie. Dan 
wordt de tuin weer klaargemaakt en wordt er onder andere weer gezaaid voor het nieuwe 
seizoen. 
Gezonde traktaties 
Sinds een aantal jaren eten we in de kleine pauzes alleen groente of fruit soms (sommige 
kinderen hebben hier niet genoeg aan) aangevuld met een gezonde boterham.  
Als er getrakteerd wordt bij een verjaardag, hebben we eerder met elkaar afgesproken om 
dan een snoepje toe te staan als aanvulling op iets gezonds.  
Echter, de traktaties worden steeds zoeter en ongezonder. Geen snoepje als aanvulling op 
een gezonde traktatie, maar we zien dat er steeds vaker alleen snoepgoed wordt 
getrakteerd. Dit vinden we een slechte ontwikkeling.  
Om trouw te blijven aan de eerder gemaakte keuzes van ouders en team, willen we daarom 
vriendelijk verzoeken om de knop weer om te zetten en ook voor traktaties bij verjaardagen 
voor een gezonde variant te kiezen.  
(De leerkrachten delen graag mee met de gezonde traktaties voor de leerlingen) 
Afval 
Afgelopen week hebben we zonder dat de kinderen het door hadden, al het afval in de 
groep opgespaard. Vandaag hebben we bekeken wat er zoal in het afval zit en hoe we dit 
kunnen minderen. Naar aanleiding van deze observaties gaan we serieus proberen om ons 
afval te minderen. Er wordt in elke groep gesproken op welke manieren we dit kunnen doen 
en waarom het belangrijk is om minder te produceren. Ook gaan we een wedstrijdje aan 
tussen de groepen wie het minste afval produceert. We hopen hiermee de kinderen (en 
ouders) te stimuleren om bewuste keuzes te maken. Denk hierbij aan herbruikbare bakjes 
voor de pauze hap en een beker in plaats van een pakje, maar ook aan het verminderen van 
ons papierafval. De komende weken zal er in elke groep aandacht geschonken worden aan 
duurzaamheid, ons milieu, onze eigen rol daarin en hoe we daarmee om willen gaan op De 
Klepper. 



Stagiaire in de kleutergroep 
Naomi Kraan is dit schooljaar op maandag en dinsdag te vinden in de kleuterklas. Naomi is 
17 jaar, woont in Rijswijk en doet de opleiding onderwijsassistent in Tiel.  
Ze zit nu in het tweede jaar. Naomi helpt de kinderen in de groep en voor haar opleiding zal 
ze ook spelletjes en andere activiteiten met de kinderen doen. 
 
Parkeren 
Met meer leerlingen op school, zien we logischerwijs ook meer auto’s. Om de 
verkeersveiligheid rond de school zoveel mogelijk te waarborgen, een vriendelijk doch 
dringend verzoek om niet te parkeren in de berm op het Kochpad. Dit levert namelijk 
gevaarlijke situaties op voor de kinderen die op de fiets of lopend naar school komen. 
Het minst gevaarlijk is het om uw kind(eren) uit de auto te laten stappen aan de rechterkant 
van het Kochpad, naast of voor de geparkeerde auto’s in de parkeerhavens. De kinderen 
hoeven dan niet over te steken en kunnen via de stoep het schoolplein op lopen.  
Wilt u deze informatie delen met grootouders die hun kleinkinderen brengen of halen van 
school? Als u wilt parkeren en er is geen plek meer in de parkeerhavens, dan kunt u ook in 
de Kloosterlaan of in de Lijsterbesstraat parkeren. 
Vanaf groep 4 verwachten we dat de kinderen zelfstandig naar het schoolplein kunnen lopen 
zonder ouders. Dan hoeft er ook geen auto geparkeerd te worden langs de straat wat de 
verkeersveiligheid voor alle kinderen enorm ten goed komt.   
Het liefst zien we dat de kinderen lopend naar school komen.  
Alleen op de fiets naar school als lopen echt te ver is, want ook de parkeerplaatsen voor 
fietsen zijn beperkt. We hebben in de vakantie een deel van de fietsrekken weg laten halen 
zodat er meer fietsen tegen het schoolgebouw en strakker naast elkaar geplaatst kunnen 
worden.  
 
Schoolreis naar Beekse bergen 
Het schoolreisje voor groep 3 t/m 6 is i.v.m. de overlast van de eikenprocessierups, eind 
vorig jaar, verzet naar komende woensdag 11 september. Gelukkig zijn er weer voldoende 
ouders die mee kunnen gaan.  Juf Gees maakt een leuk programma voor groep 3 en 8. 
We verwachten de bus rond 16.00 uur weer terug op school. Via PARRO wordt u op de 
hoogte gebracht als er iets verandert in de tijd.  
 
Koptelefoons en map 
Als de leerlingen van groep 3 en 4 een 4-ringsmultomap mee naar school brengen kan die 
gebruikt worden voor weektaakwerk.  Dit werkt veel beter dan gebruik van losse kopieën. 
Ook voor de leerlingen van groep 2 is een 4-ringsmultomap gewenst. Voor de kleuters wordt 
de map gebruikt om verschillende werkjes te bewaren. 
Er wordt steeds meer gewerkt met een koptelefoon op het chrome-book.  
Vanaf groep 3 vragen we om een eigen koptelefoon mee te brengen.  
 
Schooltijden. 
Een reminder: de kinderen zijn vanaf 8.20 van harte welkom op het schoolplein.  
‘s Middags zijn de kinderen welkom vanaf 13.05 uur. 
De leerkrachten zijn vanaf deze tijd aanwezig op het plein en in de kleuterklas. 
Om 8.25 gaat de bel zodat we om 8.30 uur echt met de lessen kunnen beginnen 
 



Startgesprekken 
Volgende week wordt u uitgenodigd op PARRO om een afspraak te maken voor een 
startgesprek met de leerkracht. Het gesprek is bedoeld als wederzijdse kennismaking en het 
delen van wetenswaardigheden over uw kind. Ter voorbereiding van dit gesprek kunt u 
denken aan:  
* leuke en sterke punten van uw kind 
*waar kan uw kind dit schooljaar extra hulp of aandacht bij gebruiken 
*zijn er veranderingen in de thuissituatie 
 
Jarigen 
Chantal was 3 september jarig, Collin is vandaag jarig, Pepijn zaterdag, Fylthen is jarig op 21 
september en Daan en Twan op 24 september. 
Marijn is jarig op 4 oktober, Fenne op de 5de en Chantal en Sharon op 10 oktober. 
Giel is jarig op 11 oktober, Bjorn op de 15de en Luuk viert zijn verjaardag op 19 oktober. 
Allemaal een gezellig feest toegewenst! 
 
Agenda 
Ma 16-9 Startgesprekken (U ontvangt binnenkort een uitnodiging en mogelijkheid om 

in te schrijven via PARRO) 
Di 17-9  Startgesprekken broertjes en zusjes 
Vrij 20-9 Schoolfotograaf vanaf 12.15 uur mogen jongere broertjes en zusjes op de foto 
Wo 25  Nationale kraanwaterdag 
Di 1-10  Dode hoekles voor groep 7/8 Vanaf 12.30 uur geen auto’s parkeren in de 

Lijsterbesstraat. Er komt voor deze les een grote vrachtwagen in die straat. 
2 t/m 13 Kinderboekenweek thema: “Reis mee!” 
Di 8-10 Algemene ouderavond. Om 19.00 uur start info in groep 3 en voor groep 8. 

Om 19.30 uur starten de andere groepen. Om 20.30 uur start het centrale 
deel in de patio tot ongeveer 21.30 uur 

Do 10-10 Dag van de duurzaamheid 
Vrij 11-10 Finale voorleeswedstrijd 11.30 uur. Ouders van harte welkom! 
Ma 21 t/m 25 Herfstvakantie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


