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Het zit erop het is voorbij het werk is klaar van allemaal….. 

Woensdagmorgen hebben we met alle leerlingen en juffen een groep geweldige kinderen 

uitgezwaaid. Zij zijn hun laatste schooldag met hun juffen naar de Efteling geweest.  
Dag Noe, Rosa, Koen, Raymon, Jordi, Cees en Kristian. Wat zullen we jullie missen en met name 
Kristian die met zijn eigenheid zoveel heeft gebracht op onze school. 
Heel veel plezier en succes op jullie nieuwe scholen! 
  
Musical "Vermist" 
Afgelopen maandagmiddag, -avond en dinsdagavond hebben de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 een 
spetterende musical uitgevoerd voor alle buurtbewoners, voor hun familie en kennissen. In een korte 
tijd zulk mooi spel en zang laten zien, is iets om trots op te zijn. 
De moeders die hierbij geholpen hebben en Luuk die het licht en het geluid heeft gedaan hebben als 
dank een prachtige bos bloemen gekregen. Deze waren gesponsord door opa de Graaf van Dewald. 
Hartelijk dank daarvoor! 
  
Afscheid van Juf Marika 
Vorige week donderdag hadden we een heel bijzondere middag op school. Juf Marika nam afscheid 
van de kinderen en geheel in haar stijl had ze hiervoor vijf verschillende gastdocenten uitgenodigd. 
Alle kinderen mochten kiezen uit de workshops dans, zang, origami, kunst en drama. Het was een 
gezellige middag waarbij Juf Marika een prachtig receptenboek en heel veel ingrediënten cadeau 
kreeg van de kinderen. Juf Marika, veel plezier op je nieuwe school en tot ziens! In de bijlage vindt u 
een afscheidsbrief van Marika. 
  

Schooljaar 2013-2014: 
We kijken terug op een mooi schooljaar waarin we niet alleen veel hebben geleerd, maar ook veel 
hebben meegemaakt met z’n allen! 
  
Zoals: 
Juf Rianne die moeder is geworden van zoontje Luuk! 
We hebben gewerkt in twee driecombinatie-klassen. 
We startten met een nieuwe taalmethode. 
Er zijn 12 leerlingmediatoren van De Vreedzame School opgeleid en die functioneren heel goed. 
Er is een cursus veerkrachttraining op school gegeven. 
Alle groepen zijn naar een theatervoorstelling geweest in Culemborg. 
De schooltuin heeft een goede oogst gehad en de kinderen vinden het erg leuk om erin te werken en 
de groenten te verkopen. 
We hadden weer een nieuwe voorleeskampioen, Suze. 
De bovenbouw heeft meegedaan aan de jeugdgemeenteraad en daarvoor een mooi plan bedacht en 
uitgevoerd: "jong en oud op De Klepper". 
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We hebben met de hele school weer meegedaan aan het nationaal schoolontbijt. 
Buitenpret heeft nu een eigen lokaal in onze school waar niet alleen de naschoolse opvang heel goed 
loopt maar ook worden er op drie ochtenden peuters opgevangen in een speelleergroep. 
Er is voor het eerst gestemd in onze school. 
We hebben samen met Buitenpret een open dag georganiseerd. 
Er zijn pannenkoeken door de bovenbouwleerlingen gebakken voor de dorpsbewoners. 
We hebben met de hele school weer zwerfvuil opgeruimd. 
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben zes kilometer met 6 liter water voor het goede doel : 
"wandelen voor water" gelopen. Daarmee hebben we meer dan 600 euro voor SIMAVI opgehaald. 
We hebben een leerzame struinwandeling langs de lek gemaakt met de jongste leerlingen. 
Met de oudsten meegedaan aan een fietsclinic op het terrein van BZS. 
Alle leerlingen hebben de "Streetwise" lessen van de ANWB gevolgd. 
We hebben een heel bijzondere praktijkles gevolgd op een boerderij in Beusichem. 
De Koningsspelen waren erg goed georganiseerd (en daardoor heel leuk) door de ouderraad. 
Het schoolreisje naar de Linnaeushof is erg goed bevallen. 
Dan het schoolkamp in Veenendaal: zeker voor herhaling vatbaar. 
De Klepper camping "Hollandia" viel ook deze keer bijzonder in de smaak. 
We hebben samen ook dit jaar bovengemiddelde opbrengsten gehaald, heel veel geleerd en veel 
gelachen. 
  
Dit jaar sloten we het schooljaar ook weer gezellig af met het eten van een ijsje met alle ouders en 
broertjes en zusjes op het schoolplein. 
We wensen iedereen een hele gezellige vakantie en hopen iedereen weer gezond en uitgerust terug 
te zien op maandag 1 september op het schoolplein om daar tijdens het drinken van een kopje koffie 
of thee vakantieverhalen uit te wisselen 
  
Namens het team, 
Marja Moerenhout 
 


