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Kinderboekenweek:  

 
Afgelopen woensdag is de start van de kinderboekenweek geweest. Dit jaar is het thema ‘kom erbij’. Meester 
Jan heeft met zijn leerlingen de opening gegeven op het schoolplein met de flashmob ‘Leesfeest!’ De bekroonde 
boeken worden besproken in de klas en er is deze week extra aandacht voor het (voor)lezen. Op 12 oktober is 
de afsluiting van deze kinderboekenweek. Zie de bijlage voor activiteiten in deze week op de verschillende 
locaties in de Bibliotheken. 
 
 

Nieuws vanuit Bibliotheek de Kempen:  
Spaart u mee voor de schoolbieb? 
Geachte ouder/verzorger, 
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van 
kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit 
te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer 
boeken we kunnen uitzoeken! 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert de    
   kassabon in op school. 
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-    
   winkel. 
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een  
   waardebon. 
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken  
   in een Bruna-winkel. 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!  
Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op. 
 
 

Sponsorloop Anne en Teun: 
Aanstaande donderdag, 11 oktober, houden we de sponsorloop in het kader van 
de oogziekte Retinitis-Pigmentosa van Teun en Anne Borrenbergs. ( een oud 
leerling en leerlinge van onze school).  
Deze sponsorloop verloopt gedurende de hele ochtend en vindt plaats in het park 
olv o.a. Harm Tielemans (gymdocent) en hulpouders.  

Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 gaan rondjes rennen in het park, hopelijk onder veel bekijks en 
aanmoediging van ouders, opa’s, oma’s en wie maar wil komen kijken.  
Er is gelegenheid tot het kopen van een kopje koffie met iets erbij voor een kleine bijdrage 
We hopen dat er veel mensen komen kijken en onze leerlingen komen aanmoedigen! 
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Herfstvakantie 
Volgende week vrijdag 12 oktober, om 12.15 uur start voor iedereen de herfstvakantie. 
Een weekje om bij te komen van de eerste periode op school, lekker uitwaaien en  
genieten van de vakantie. We zien daarna alle leerlingen graag weer fris, fruitig  
en uitgerust terug op maandag 22 oktober!  
 
 
 

 

Inloopochtend / koffiemomentje 
Op vrijdagochtend 26 oktober nodigen wij alle ouders uit voor een koffiemomentje in de 
aula. Op deze ochtend geven we (de directie) informatie over de schoolontwikkeling: waar 
staan we nu, wat is er al in gang gezet, hoe kun je dit zien? Daarnaast is er ruimte voor 
vragen en ontstaat er hopelijk een mooie dialoog tussen ouders en school. We starten de 
ochtend meteen om 8.30 uur. Na de koffie en de uitwisseling is er gelegenheid om in de 
onderbouw een klein ‘kijkje in de keuken’ te nemen om te zien hoe het groepsoverstijgend 
werken daar al is vorm gegeven.  
We hopen u op deze ochtend te mogen begroeten, u bent van harte welkom! 
 

 

Informatie vanuit de MR: 
Beste ouders,  
Vanaf dit schooljaar komt er na iedere vergadering een klein verslagje van de MR-vergadering in het 
Kleppoortje. Dit zodat we jullie op de hoogte kunnen houden van alles wat we doen. Daarnaast zal in de aanloop 
naar de volgende vergadering de agenda geplaatst worden. U bent namelijk van harte welkom om de MR-
vergadering als toehoorder bij te wonen, mocht u daar interesse in hebben.  
Maar eerst in het kort, wat doet de MR? 
MR staat voor medezeggenschapsraad. We bekijken, bespreken en dragen zaken aan die met het beleid van 
school te maken hebben. Deze hebben betrekking op leerlingen en leerkrachten. Denk hierbij aan TSO 
(tussenschoolse opvang), verdeling extra taken leerkrachten, opbrengsten toetsen. Voor inbreng mail naar MR: 
dekleppermr@gmail.com.  
 
 
Verslag 11-9-2018 
De vergadering bestaat uit meerdere delen, een eerste deel omvat de  voorbereiding van de punten die we met 
Elly doorspreken. Het tweede deel is samen met Elly. Indien nodig sluiten we nog af zonder Elly om nog enkele 
punten door te spreken en afspraken te maken.  

 Doorspreken start nieuwe schooljaar, zowel vanuit de leerkrachten, Elly en de ouders. Opening met Kwink 
en informatie-avonden. 

 Het groepsoverstijgend werken bekijken we kritisch; krijgen alle kinderen voldoende aandacht en komen ze 
aan voldoende leren/spelen op niveau toe?  

 Check schoolgids; zijn alle wijzigingen toegepast? 

 Dit jaar is er een taakbeleid opgesteld door Elly. In een duidelijk overzicht staat welke leerkrachten in welke 
commissie zit of welke extra taken zij doen. Daarbij is een tijdsindicatie en taakomschrijving gemaakt. Dit 
hebben we bekeken en op bepaalde punten om verheldering gevraagd.  

 Elly is aan het eind van vorig schooljaar beoordeeld, deze heeft ze gedeeld met ons. Aan de hand van haar 
beoordeling heeft Elly Skozok uitgenodigd om ook eens bij De Klepper, oftewel ‘op de werkvloer’, te komen 
kijken.  

mailto:dekleppermr@gmail.com
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 RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie), plan van aanpak. Vorig jaar is er een enquête gehouden onder de 
leerkrachten. Deze omvat allerlei vragen over het reilen en zeilen op het werk. Hieruit is een balans 
opgemaakt en dit wordt gevolgd door de MR.  

 Communicatie is één van de speerpunten van dit jaar.  
o Evaluatie van de info-avond omtrent de formatie einde vorig schooljaar en de informatie-avonden 

begin dit schooljaar.  
o Daarnaast wordt uitvoerig besproken hoe de communicatie naar ouders verbeterd kan worden, 

maar wel duidelijk en met een duidelijke routing.  

 TSO: vorig jaar is gestart met een pedagogisch medewerker bij de TSO. Dit heeft een positief effect op hoe 
het nu gaat. Dit wordt verder in het oog gehouden. 

 
Bij deze het eerste verslag, hopende dat u het prettig vindt om te lezen en om op de hoogte te zijn. 
 
Dieuwertje Driessen, Hans van Leeuwen, Anja Castelijns, Hans Verhagen, Olga Oomen en Anke Scheerens 
 
 

Onderzoek van universiteit Utrecht: 
De universiteit Utrecht is een onderzoek gestart naar gezinsrelaties ne een scheiding. Hieronder vragen zij uw 
aandacht voor dit onderzoek. Zie hiervoor ook de bijlage bij dit Kleppoortje. 
 
Gezinsrelaties na Scheiding 
Graag vragen we uw aandacht voor ons onderzoek ‘Gezinsrelaties na Scheiding’  
(www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl) aan de Universiteit Utrecht.  
Deze universiteit kan met relatief weinig moeite een grote bijdrage leveren aan dit maatschappelijk relevante 
onderzoek. We informeren u over het onderzoek door bijgevoegde flyer: zie bijlage. 
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op de website www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl en 
met eventuele vragen kunt u ook altijd contact opnemen via e-mail (gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl) of 
telefoon (030 – 253 11 96). Ook kunnen zij indien nodig of gewenst doorverwijzen naar ondersteuning of 
informatie.  
 

http://www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl/
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