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Thema’s in school 
In de kleuterklas zijn de kinderen aan het werk rond het thema De supermarkt. Ze sorteren, 
tellen, schilderen, stempelen en puzzelen. Ook worden er boodschappen gedaan in de goed 
gesorteerde  supermarkt in de klas.  
In de andere groepen wordt gewerkt met het thema Vroeger en Nu.  
In groep 7 en 8 worden onder andere trechterbekers van klei gemaakt, in groep 5/6 wordt 
papier gemaakt en spelen ze games van onder andere Willem van Oranje  
In groep 3/4 komen verschillende onderwerpen aan bod zoals de stoomtrein, boeren van 
toen en kerken van vroeger. In groepjes wordt zoveel mogelijk informatie verzameld en 
vervolgens gedeeld, door presentaties, met hun klasgenoten. 
 
Vandalisme gestopt! 
Er is na de vorige nieuwsbrief gelukkig niets meer vernield aan het gebouw en rond de 
school!  Alvast bedankt allemaal voor het opletten voor nu en voor de toekomst! 
 
Vreedzame School en mediatoren training 
Zoals bekend werken we op De Klepper met de aanpak van De Vreedzame School.  
Deze aanpak streeft ernaar kinderen te leren: 

- Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
- Op een democratische manier beslissingen te nemen 
- Constructief conflicten op te lossen 
- Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
- Open te staan voor verschillen tussen mensen. 

De wekelijkse lessen in elke groep vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. 
We werken nu met het thema “We hebben oor voor elkaar”  het thema “We lossen 
conflicten zelf op” hebben we voor de vakantie afgerond. Leerling-mediatoren maken ook 
deel uit van de aanpak. 
Op dit moment zijn er 21 leerlingen uit groep 5 tot en met 7 die de  mediatorentraining 
volgen onder leiding van juf Marian en juf Fione. Drie maandagmiddagen van 15.15 tot 16.30 
uur wordt er geoefend om, met behulp van een stappenplan, gesprekken te leiden om  een 
conflict uit te praten. Na het volgen van deze training ontvangen de leerlingen een 
certificaat. De nieuwe mediatoren worden na de cursus volgens een rooster ingepland. Zij 
komen dan steeds een week lang in tweetallen aan de beurt om hun medeleerlingen te 
helpen bij het oplossen van een conflict wanneer dit nodig is.  
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Toetsen en rapport 
Afgelopen weken zijn er meerdere Cito-toetsen gemaakt door de leerlingen. De uitslagen 
worden op groeps- en op individueel niveau besproken en geanalyseerd  in het team, 
gecommuniceerd in het rapport en besproken in de 10-mingesprekken. Het rapport wordt 
vrijdag 14 februari mee naar huis gegeven. 
Maandag en dinsdag erna vinden de rapportgesprekken plaats. Op PARRO, de schoolapp, 
ontvangt u ongeveer 2 weken van te voren een uitnodiging en kunt u een tijd kiezen die u 
uitkomt. Ook worden de adviezen voor het VO gegeven. 
 
Oud en jong op De Klepper 
Dinsdagmiddag 4 februari (van 13.30 tot 15.00 uur)worden alle ouderen uit Zoelmond en 
omgeving plus de opa’s en oma’s van de leerlingen uit groep 7 en 8 uitgenodigd op De 
Klepper. De leerlingen uit de bovenbouw gaan weer een gezellige middag voor hen 
organiseren! 
 
Jarigen 
Lorenzo heeft zijn verjaardag gevierd op 21 januari. Imke is jarig op de 27ste, Kiki op de 28ste 
en Sil op 31 januari. 
Lorenzo v E is samen met Pip jarig op 5 februari en Jasmijn viert haar verjaardag op de 15de. 
Anne-Lieke is jarig op 22 februari. Allemaal een gezellige verjaardag gewenst! 
 
Welkom en afscheid 
Vin is na de vakantie gestart in de kleuterklas en Pepijn in groep 5. Beiden lijken zich nu al 
helemaal thuis te voelen!  
Sophie gaat verhuizen en ook naar een school in haar nieuwe woonplaats. We wensen 
Sophie een fijne tijd op haar nieuwe school en zullen haar in de groep zeker missen! 
 
Agenda: 
 

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari staakt het team van de Klepper. De school is 
dan gesloten. Heeft u deze dagen opvang nodig dan kunt u contact opnemen met 
Buitenpret info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl 
Donderdagochtend gaat speelleergroep Pim en Pom gewoon door. 

4-2 Oud en Jong op De Klepper. Alle ouderen uit de buurt zijn van harte welkom voor een 
gezellige middag van 13.30 tot 15.00 uur. Graag opgeven! 

14-2 Rapport mee naar huis 
17 en 18-2 Rapportgesprekken. Uitnodiging via PARRO 
18-2 Gastles over energie in groep 7/8 
24 t/m 1-3 Voorjaarsvakantie 
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