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Open dag 
Aankomende vrijdagochtend is er van 10.00 tot 12.00 uur een open dag voor toekomstige leerlingen 
en hun ouders op De Klepper. Er zullen leden van de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en 
natuurlijk ook het team aanwezig zijn. Stichting Buitenpret, die de peuterspeelzaal, de naschoolse- en 
tussenschoolse opvang op De Klepper verzorgt zal zich tijdens deze ochtend ook presenteren. 
  
Voetbaltoernooi 
Woensdagmiddag voor de vakantie heeft de bovenbouw met twee teams weer meegedaan aan het 
schoolvoetbaltoernooi op het terrein van MEC, de voetbalvereniging in Maurik. Ze hebben prachtig 
weer gehad en kijken terug op een sportief en gezellig toernooi. Hartelijk dank aan de begeleidende 
hulpouders! 
  
Koningsspelen 
Vrijdag voor de vakantie hebben we een ontzettend leuke ochtend gehad. We begonnen met een 
lekker ontbijt in de patio met z’n allen, daarna hebben we de kanga gedanst in de speeltuin voordat 
we met de spelletjes begonnen. Ook deze ochtend was het weer ons erg gunstig gezind. Door de 
goede organisatie van de Ouderraad kunnen we terugkijken op gezellige koningsspelen! 
  
Schoolreisje 14 mei 
Tot onze grote schrik kwamen we er gister bij toeval achter dat Oud Valkeveen heeft besloten  pas 
om 12.00 uur open te gaan. Gelukkig is het ons gelukt om op het laatste moment de bestemming aan 
te passen en kunnen we toch een hele dag naar een geweldige speeltuin inclusief binnenactiviteiten. 
We gaan  naar LINNAEUSHOF in Bennebroek. Deze speeltuin is de grootste van Europa en is 
opgedeeld in speelzones voor klein en groot. 
We vertrekken om 8.45 uur en verwachten rond 16.00 uur weer op school terug te zijn. 
De leiding van deze dag bestaat uit: Nancy van Klei, Ina van Noort, Irma Oosterhof, Meester Jelle, Juf 
Marika, Juf Rianne, Juf Henriette, Juf Angelieta en Juf Fione. 
Zoals gebruikelijk op De Klepper worden de leerlingen niet bij hun eigen ouder ingedeeld. Voor de 
lunch wordt gezorgd en leerlingen hoeven geen geld mee te nemen. Een snoepje en iets te drinken in 
een rugzakje is genoeg. De kinderen graag gewoon in de klas brengen waar ze een Klepper 
t-shirt aankrijgen en er nog gelegenheid is om te plassen voordat we per groep de bus ingaan. 
  
Schoolkamp 
Maandagochtend 19 mei vanaf half 9 vertrekt de bovenbouwgroep in groepjes op de fiets naar ons 
tijdelijke verblijf in Veenendaal. Wilt u van tevoren de fiets goed nakijken en wilt u een 
sleutelhanger of iets dergelijks aan het fietssleuteltje vastmaken zodat die altijd te herkennen is? We 
hebben met de leerlingen en de leiding een gevarieerd programma opgesteld voor deze dagen. We 
komen woensdag rond vier uur weer op school terug. De leiding  bestaat dit jaar uit Etienne Budde, 
Martin Zutekouw, Dick van Eck, Juf Karin, Juf Marian en Juf Marja 
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Loten van Jantje Beton 
Op woensdag 14 mei gaat onze school van start met de Jantje Beton Loterij.  
Van 14 t/m 28 mei halen de leerlingen van groep 6, 7  en 8 met de verkoop van loten geld op dat 
onze school dit jaar gaat besteden aan het schoolkamp. Van ieder verkocht lot van 2 euro gaat er 
namelijk 1 euro naar onze school. Er gaat ook 1 euro naar de buitenspeelprojecten van Jantje Beton.  
Jantje Beton ondersteunt kinderen, die wel wat extra geluk kunnen gebruiken, bij het leuker maken 
van hun buurt. Deze kinderen groeien op in wijken waar buitenspelen helaas niet zo vanzelfsprekend 
is. Meestal komt dat omdat er niet genoeg plek is, de straat onveilig of de speelplek saai of 
verouderd is. Door geld op te halen met de loterij steunt onze school ook deze kinderen. 
GEDEELD GELUK IS DUBBEL GELUK! 
Hoe werkt de loterij? 
Op school hebben de leerlingen uitleg gekregen over de Jantje Beton Loterij. Ook heeft uw  
kind het lotenboekje en de loterij-envelop uitgedeeld gekregen. Voor in het lotenboekje vindt  
u informatie over de loterij. De loterij is gericht op verkoop van loten aan familie, vrienden en 
kennissen. Zo wordt voorkomen dat de kinderen met geld over straat hoeven. Wilt u (extra)  
uitleg over de actie? Bekijk dan op www.jantjebeton.nl/loterij het filmpje.  
Zoals u ook op de voorzijde van het lotenboekje kunt lezen: het is belangrijk dat  
de leerlingen het lotenboekje samen met het geld na afloop teruggeven aan hun juf. Ook als alle 
loten verkocht zijn of uw kind niet meedoet aan de actie vragen wij aan  
de leerlingen of zij het lotenboekje bewaren en weer inleveren op school. Voor de trekking is  
het namelijk belangrijk dat onze school registreert en aan Jantje Beton meldt welke loten er  
zijn verkocht. De school die het lot verkoopt waar de hoofdprijs op valt, wint een extra feestcheque 
van 1000 euro! 
  
Bezoek boerderij 
Groep 3/4/5 gaat woensdagochtend 11 juni een boerderij educatie-les volgen op de boerderij van de 
familie de Klerck in Beusichem. Hiervoor zou het fijn zijn wanneer ouders willen rijden en begeleiden. 
De bovenbouwgroep gaat de volgende dag, donderdagmiddag, naar deze boerderij voor een 
praktijkles. Zij gaan op de fiets. 
  
Entreetoets groep 7 
Vanaf 5 juni gaan de leerlingen van groep 7 starten met de entreetoets van CITO. 13 juni zal naar 
verwachting de laatste toetsdag zijn. Deze toetsen geven de leerkracht inzicht in de stof die nog extra 
aandacht moet krijgen in groep 8. 
  
Verjaardagen in mei  
Donna Symons is jarig op 9 mei en Cees Boon op 18 mei. Een fijne verjaardag gewenst!! 
  
Agenda: 
13-5     schoolverpleegkundige komt op school. Voor het maken van een afspraak: 0344-698844 of 
via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl 
14-5     schoolreis groep 1/2/3/4/5. Rond 16.00 uur terug op school. 
19 t/m 21-5 schoolkamp groep 6/7/8. Een degelijke fiets en lunchpakket mee! 
22-5     stemmen op De Klepper 
            ’s avonds 19.30 uur OR-vergadering 
24-5     workshops op de plantage in Tiel. Aanmelden via de website. 
26-5 t/m 30-5 hemelvaartvakantie 
3-6 t/m 6-6 avondvierdaagse in Buren 
9-6       pinksteren 
11-6      10.00 tot 12.00 uur les op de boerderij voor groep 3/4/5 in Beusichem 
12-6     13.00 tot 15.00 uur les op de boerderij voor groep 6/7/8 op de fiets. We lunchen met z’n allen 
op school. 
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17-6     opa en oma-ochtend van 10.30 tot 12.00 uur voor groep 1 t/m 5, meer info volgt. 
18-6     studiedag De Klepper, kinderen vrij. 
20-6     groep 7 en 8 gaat op de fiets naar theatervoorstelling “vlinder” in  Culemborg 
  
  
Namens het team, Marja Moerenhout 
 


