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Schoolkamp en tekencontrole 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd schoolkamp! Niet alleen het weer van 

afgelopen maandag, dinsdag en woensdag was geweldig, ook de sfeer onderling maakte 

dat we het allemaal erg gezellig hebben gehad in " ‘t Zwervershonk" in Veenendaal. Met 

de hartelijke dank aan de hulpleiding Etienne, Dick en Martin en aan de leerkrachten 

(die ook dit jaar weer een groot deel in hun eigen tijd hebben gedaan.) De foto’s zijn 

zeer binnenkort te bekijken op onze website. 
Bij thuiskomst is er bij een van de leerlingen een kleine teek gevonden onder zijn oksel. Checkt u voor 
de zekerheid uw kind ook even? 
  
Schoolreis 
Ook het schoolreisje naar de Linnaeushof in Bennebroek is bijzonder geslaagd te noemen. 
De kinderen hebben zich prima vermaakt en van de busreis genoten. Ook hier past een dankwoord 
voor de hulpmoeders Nancy, Irma en Ina! Voor de leerkrachten is het ook altijd een extra drukke dag 
door de grote verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in een bijzondere situatie. Ook hen wil ik 
hartelijk bedanken voor de goede zorg voor de leerlingen van de Klepper! 
  
Grote schoonmaak 
Ze komen er weer aan, de schoonmaakochtenden op school. Eenmaal per jaar moet al het materiaal 
in de kleutergroep schoon gemaakt worden en ook in de andere groepen is er altijd wel iets waar de 
schoonmaakster niet aan toe komt. Vele handen maken licht werk en als elke ouder iets doet, 
kunnen we het nieuwe schooljaar weer schoon en fris beginnen. U kunt straks in de halletjes 
intekenen om op school een dagdeel te komen helpen (incl. koffie) of u kunt wat uit de kleuterklas 
mee naar huis nemen. In de geplande schoonmaakweken zullen er verschillende dozen of zakken 
voor thuis klaarliggen in de klas. Vanaf 23 juni begint de grote schoonmaak op De Klepper. 
  
Inleveren lootjes Jantje Beton 
De kinderen uit de bovenbouw hebben vorige week woensdag 10 lootjes meegekregen om te 
verkopen. Met de opbrengst hopen we een deel van het schoolkamp te kunnen bekostigen. Het zou 
fijn zijn wanneer de lege boekjes met het opgehaalde geld nog voor de vakantie bij de leerkracht 
kunnen worden ingeleverd. 
  
Herstel juf Marian 
Het gaat gelukkig weer steeds beter met Juf Marian. Juf Karin blijft tot de zomervakantie op 
maandag, dinsdag en donderdag werken in de bovenbouwgroep. Marian zal steeds meer dagdelen 
op school zijn waar ze extra klussen voor haar rekening kan nemen. Na de zomervakantie is de 
verwachting dat Juf Marian volledig hersteld zal zijn. 
  
Musical 
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Groep 8 gaat met hulp van hun klasgenoten dit jaar weer een afscheidsmusical verzorgen. 
De rollen zijn al verdeeld en het instuderen is begonnen. Vanmiddag het eerste overleg gehad met 
enkele hulpouders die de leerkrachten gaan bijstaan met de voorbereidingen. 
We gaan weer uit van twee uitvoeringen op twee avonden, de maandag- en dinsdagavond (14 en 15 
juli) voor de familie. Hiervoor worden weer kaartjes uitgegeven. Tijdens de generale repetitie op 
maandagmiddag zijn de inwoners van Zoelmond van harte welkom. Eventueel kunnen opa’s en 
oma’s hierbij aansluiten. 
  
Agenda: 
26-5 tm 30-5 Hemelvaartvakantie 
3 tm 6-6 Avondvierdaagse in Buren 
9-6 Pinksteren 
11-6 Les op de boerderij van de familie De Klerck in Beusichem voor groep 3, 4 en 5 
12-6 ’s middags groep 6/7/8 naar de boerderij in Beusichem voor een les aldaar 
17-6 Opa en oma ochtend voor groep 1 tm 5. Zij zijn van harte welkom vanaf half 11 in de patio 
18-6 Studiedag voor het team. Kinderen zijn vrij 
20-6 Groep 7 en 8 gaan op de fiets naar een theatervoorstelling in Culemborg 
 


