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Kerstklapper 
Wat hebben we genoten van de verschillende optredens van iedereen! 
Met dank aan de kerstcommissie en de teamleden die deze gezellige avond mogelijk hebben 
gemaakt. Erg fijn dat we weer gebruik mochten maken van het gezellige theater “het 
Heerenlogement”, Helmer en Janneke hartelijk dank voor jullie gastvrijheid.  
Vanmorgen hebben we met z’n allen ook gesmuld van al het lekkers wat door de kinderen 
en hun ouders is verzorgd tijdens het kerstontbijt. De sfeer vanmorgen was warm en gezellig 
in alle groepen en op de patio. De verschillende etenswaren zagen er prachtig uit en waren 
heerlijk!  Elina en Christel hebben alles opgeruimd en afgewassen, dit waarderen we enorm! 
Foto’s van de kerstviering staan op de website. 
 
Vandalisme rond de school 
Voor de 2de keer op rij is er in het afgelopen weekend een ruit ingegooid van onze mooie 
school. 
Afgezien van de grote en gevaarlijke rommel die het geeft in de klassen, kost het een hoop 
regelwerk en geld om de ruiten te laten vernieuwen. Na schooltijd is het verboden om op 
het schoolplein te zijn. (afgezien van de kinderen met begeleiding, van de buitenschoolse 
opvang op de maandag, dinsdag en donderdag in de schoolweken) 
Een verzoek aan iedereen om oren en ogen open te houden wanneer u langs de school 
komt. We hebben de daders helaas nog niet op het oog. Er is aangifte gedaan van de 
onnodige vernielingen. 
 
Nieuwe leerlingen 
Na de vakantie verwachten we Vin in groep 1 en Pepijn in groep 5 op De Klepper. Van harte 
welkom! We wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd toe op De Klepper. 
 
Jarigen 
Sara is jarig op 24 december. Elise viert haar verjaardag op 4 januari, Graziella is jarig op 9 
januari, Vin en Jesse op de 14de, Lot op de 17de en Dustin is jarig op 20 januari. 
Allemaal een gezellig verjaarsfeest toegewenst! 
 
Vakantie 
Het team wenst iedereen een hele fijne vakantie, een prachtige kerst en een mooi nieuw 
jaar! Graag zien we jullie allemaal gezond en wel terug op maandag 6 januari. 

http://www.obsdeklepper.nl/


Nieuwe directeur-bestuurder 
Mark van der Pol, Directeur-bestuurder van Basis Buren, gaat per 1 februari onze stichting 
verlaten. Mark wil zich meer gaan richten op zijn eigen bedrijf.  
Krista van Vreeswijk, onze huidige HR-manager, volgt hem op.  
We wensen zowel Mark als Krista veel succes in hun nieuwe functie.  
 
Agenda: 
Ma 23 t/m 3 januari Kerstvakantie 
Ma 6  Proosten we op het nieuwe jaar met alle leerlingen 
Do 9  Schoolarts komt op de PWA 
Ma 13  ‘s Ochtends schoolverpleegkundige op De Klepper 
  Citotoetsen worden de komende weken afgenomen in groep 3 t/m 8 
Di 4-2 Oud en Jong op De Klepper. Vanaf 13.30 uur zijn alle ouderen uit Zoelmond en 

omgeving van harte welkom voor een gezellige middag, georganiseerd en 
verzorgd door de leerlingen van groep 7 en 8 

Vrij 14-2 Eerste rapport komt mee naar huis 
Ma en di 17/18-2 Rapportgesprekken en adviesgesprekken voor groep 8 
24 t/m 1-3 Voorjaarsvakantie 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


