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Uitslag eind-cito 
Ontzettend trots zijn we op onze leerlingen uit groep 8. Zij hebben, niemand uitgezonderd, een 
fantastische score weten te behalen! 
Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op 535.4 en onze groep 8 heeft de enorm hoge gemiddelde 
ruwe score gehaald van 542!!! 
  
De laatste loodjes 
De meesten zijn lekker uitgerust in de meivakantie en weer aan de laatste 8 schoolweken voor de 
zomervakantie begonnen. In deze weken staan er niet alleen eind-cito’s voor de groepen op het 
programma maar ook het schoolreisje, de avondvierdaagse, het zomerfeest, de musical, afscheid van 
groep 8 en noem maar op. Als het weer een beetje meewerkt, gaan we samen hele gezellige weken 
tegemoet. 
  
Schooltuin 
Ivonne den Ouden is bijna elke avond in de schooltuin te vinden! Dankzij haar (en veel water) is het 
voor De Klepper mogelijk om deze mooie schooltuin bij te houden en ziet de tuin er zo prachtig 
verzorgd uit. 
Elke woensdagochtend is Ivonne met Miranda Budde, en vier leerlingen uit de bovenbouw bij 
toerbeurt, van half 12 tot half 1 aan het werk in de schooltuin. Wilt u meehelpen dan bent u altijd 
van harte welkom! 
Afgelopen woensdag zijn de leerlingen weer met de verkoop van de oogst uit de tuin begonnen. Deze 
keer lagen er prei, rabarber en plantjes bieslook op de kraam. De sla en radijsjes waren helaas al 
opgegeten door de slakken…. We hopen dat ze over 2 weken weer voldoende zijn gegroeid zodat we 
ze in de verkoop kunnen doen. 
Elke dinsdagmiddag kunt u naast het hek bij de ingang lezen wat er de volgende dag te koop wordt 
aangeboden uit de schooltuin. De groentekraam is geopend van 12.15 tot 12.45 elke 
woensdagochtend (zolang er groente of fruit uit eigen tuin te verkopen is). 
Het is ook altijd mogelijk om “op de pof” te kopen wanneer je toevallig geen geld bij je hebt. Je naam 
wordt genoteerd en je kunt de week erop alsnog betalen! 
  
Jarigen 
Luuk is 6 mei jarig geweest en Donna Symons 9 mei! Alsnog van harte gefeliciteerd! 
Anna wordt 5 juni jarig, Vic 12 juni en Swen is jarig op 13 juni. Alvast een fijne verjaardag allemaal! 
   
Ondernemers groep 8 
Groep 8 is afgelopen week gestart met  het ondernemersspel Bizworld. 
Hierbij runnen de leerlingen hun eigen bedrijf. Ze ontdekken de basisbeginselen van het 
bedrijfsleven, ondernemerschap en de economie. 
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De onderneming bestaat uit 5 of 6 leerlingen met een eigen directeursfunctie met bijbehorende 
verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd is overleg en samenwerken binnen het team van essentieel 
belang. Ze leren keuzes maken en hiervan de consequenties overzien. 
De leerlingen maken op deze manier kennis met het échte ondernemen. 
  
Schoolplein verven 
Wie is er bereid om een aantal spellen zoals een hinkelbaan en twister op het schoolplein te 
schilderen? Dit kan natuurlijk onder schooltijd. Als je met een paar personen bent, is het nog een 
gezellige activiteit ook. Het zou fijn zijn wanneer een ouder bereid is deze activiteit te coördineren: 
een groepje ouders om zich heen verzamelt en met hen een datum prikt om te schilderen. Verf is al 
op school aanwezig. 
  
Musical 
De bovenbouw is begonnen met het instuderen van de eindmusical. Een aantal ouders is weer bereid 
gevonden om daarbij te helpen. Voorlopig gebruiken we een deel van de donderdagmiddag om te 
repeteren daar komen de dinsdagmiddag en deel van de vrijdagmorgen bij. Het is mogelijk dat we 
gaandeweg een repetitie na schooltijd inplannen.  Mocht dit nodig zijn dan laten we dit op tijd 
weten. 
  
Schoolkorfbal 
Aanstaande woensdag doen we mee met het korfbaltoernooi in Maurik. De kinderen die meedoen 
mogen om 12.00 uur naar huis om op tijd in Maurik te kunnen zijn. De eerste wedstrijd begint om 
13.00 uur. Het toernooi is omstreeks 17.30 afgelopen. 
  
Schoolreisje 
Volgende week vrijdag 29 mei gaat groep 1 t/m 5 op schoolreisje naar Speelpark Oud Valkeveen in 
Naarden. Groep 1 t/m 3 gaan in groepjes met begeleiding het park ontdekken en groep 4 en 5 mogen 
met een maatje zelfstandig spelen in het park. Ook zal er leiding zijn, die een afgesproken plek 
bemant in het park, voor als er hulp nodig is. De lunch wordt verzorgd. Er mag eventueel een snoepje 
(we willen geen zieke kinderen!) en iets te drinken meegenomen worden in een degelijke rugzak.   
  
Medialessen 
Op 8 juni beginnen de medialessen voor groep 8. Deze lessen over mediawijsheid worden gegeven in 
2 groepen na elkaar, door een lees-mediacoach van de bibliotheek. Deze lessen vallen samen met de 
citotoetsen voor de andere groepen. 
  
Jantje Betonlootjes: Van harte aanbevolen! 
De leerlingen uit de bovenbouw hebben gisteren lootjes van Jantje Beton  mee naar huis gekregen 
om te verkopen. Deze stichting ondersteunt het belang van buitenspelen. De helft van de opbrengst 
mag door de school worden uitgegeven. Dit jaar leggen we de opbrengst naast het opgehaalde 
“flessengeld” en hopen we een nieuw duikelrek voor op het schoolplein aan te kunnen schaffen. Een 
lootje kost 3 euro. Dit jaar kunt u betalen middels een machtiging, zodat de leerlingen niet meer met 
contant geld langs de deuren hoeven. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
  
Agenda: 
   
25-5     Pinksteren 
27-5     korfbaltoernooi bij Activitas in Maurik. Kinderen die meedoen zijn om 12.00 uur uit. 
29-5     schoolreis 1 t/m 5: gewoon om half 9 op school en we zijn terug omstreeks 16.30 uur 
2,3,4 en 5 juni                         avondvierdaagse in Buren 
17-6     kinderen vrij, studiedag team 
30-6     vanaf 14.30 alle ouders welkom: gezellige theetafel voor ouders als bedankje voor hun inzet! 



6-7       ‘s middags generale musical 
            ’s avonds voorstelling 1 
7-7       ’s avonds voorstelling 2 plus afscheid groep 8 
8-7       laatste schooldag groep 8 
10-7     start zomervakantie (kinderen vrijdag vrij) 
 


