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Bijna vakantie!  
We kunnen terugkijken op een mooi schooljaar. 
Een schooljaar met niet alleen hele goede cognitieve opbrengsten van de leerlingen, maar ook één 
met veel mooie, gezellige en leervolle activiteiten. 
  
Een kort verslag: 
Groep 6/7/8 heeft een gezellig schoolkamp in Veenendaal achter de rug. 
We hebben weer een nieuwe voorleeskampioen (Onne Bakker uit groep 5) gekozen, we hebben een 
heel gezellig schoolontbijt met de hele school gehad, er zijn in alle groepen verschillende gastlessen 
geweest van de leesmediacoach, we  kunnen  terugkijken op een gezellig sinterklaasfeest, we 
hebben  kerstfeest gevierd met een stamppotenbuffet omdat de wandeling i.v.m. het weer niet door 
kon gaan,  de leerlingen hebben  judolessen van een professionele judodocent gevolgd, er is een 
gezellige spelletjesmiddag voor de ouderen in Zoelmond georganiseerd door de 
bovenbouwleerlingen en we hebben een kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie met een 
goede beoordeling achter de rug. 
  
Ook hebben we dit jaar weer 6 kilometer gewandeld voor water en daarmee ruim 400 euro 
opgehaald voor schoon water in Ghana en Oeganda. Ook zijn er heel veel lege flessen ingeleverd en 
van het statiegeld hebben we meegespaard voor een nieuw duikelrek. Met het geld van de verkoop 
van Jantje Betonlootjes door de bovenbouwleerlingen hebben we het potje voor een nieuw duikelrek 
verder aangevuld. Met dit bedrag samen met een aanvulling van de ouderbijdrage hopen we voor 
het eind van het jaar een mooi nieuw duikelrek op het schoolplein aan te kunnen schaffen. 
  
De onderbouw is op bezoek geweest bij de lammetjes en is naar de snackfabriek geweest in het 
kader van “wat ik later worden wil”. Ook zijn de leerlingen van de onder- en middenbouw op 
schoolreis naar Oud Valkeveen geweest. 
Groep 7 en 8 hebben hun verkeersdiploma gehaald  en we hebben meegedaan met het voetbal- en 
korfbaltoernooi in Maurik. 
Verder is het schoolplein beschilderd met leuke spellen door enthousiaste ouders en  waren er ook 
dit jaar weer ouders die actief zijn geweest om de schooltuin te laten groeien en bloeien met de 
kinderen. Ook voor de handvaardigheidslessen en het lezen met groepjes kinderen  konden we weer 
op hulp van een groot aantal  vaste ouders rekenen! 
  
De Ouderraad heeft ook dit jaar weer een geweldig spellencircuit georganiseerd voor alle leerlingen 
op Koningsdag en bij vele activiteiten van het afgelopen jaar konden we een beroep op hun hulp 
doen en hebben zij zich ingezet om de activiteiten goed te kunnen organiseren en uit te voeren. 
Zo kijken we ook terug op een geweldig zomerfeest met het thema Afrika waarbij de kinderen, 
leerkrachten en ouders Afrikaans hebben gezongen en gedanst, begeleid door echte Afrikaanse 
mensen. 
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Het schooljaar is weer afgesloten met een spetterende musical “Radio GoGo” van de 
bovenbouwleerlingen. Er zijn al twee voorstellingen gegeven voor een enthousiast publiek in de 
patio waarbij ze geweldig acteer- en zangtalent hebben laten zien!  Hulde aan de ouders die op wat 
voor manier dan ook hebben meegeholpen om ook deze musical tot een succes te maken. 
Vanavond is de laatste voorstelling en na afloop nemen we met alle leerkrachten afscheid van Imme, 
Loris, Jeroen, Peter, Douwe, Dewald, Mark, Jael, Donna, Colin, Esmee en hun ouders. 
  
Woensdag gaat juf Marian met deze leerlingen lekker zwemmen in Den Bosch en dan is hun 
basisschooltijd echt ten einde! 
  
Aanstaande donderdag nemen we afscheid van juf Saskia Ottens en juf Rianne Mombarg. 
Voor ouders is er vanaf 15.00 uur gelegenheid om een ijsje te komen eten op het schoolplein en ook 
U kunt dan afscheid van hen nemen. 
  
Jarigen: 
Sem is jarig geweest op 2 juli! Hij heeft de hele school getrakteerd op ijsjes wat zeer gewaardeerd 
werd met het warme weer. Ook Manon en Jarno hebben iedereen op school op een lekker ijsje 
getrakteerd!! Nogmaals hartelijk dank daarvoor! 
Ook in de vakante zijn er verschillende leerlingen jarig. Menzo op 18 juli, Op 1 augustus is Ralph jarig, 
op de 8ste Suus, de 13de Manon, Finn is jarig op 18 augustus en Elin op 23 augustus. Allemaal een fijne 
verjaardag gewenst! 
  
Agenda: 
Woensdag 8 juli           laatste schooldag van groep 8. Om 9.00 uur op school met zwemspullen 
Donderdag 9 juli          afscheidsfeestje juf Rianne en juf Saskia. 
Groep 1 en 2 mogen verkleed op school komen in het thema zon, zee en strand! 
                                    Vanaf 15.00 uur ouders, broertjes en zusjes van harte welkom voor een ijsje op 
het schoolplein! 
                                    15.15 uur start zomervakantie! 
Maandag 24 augustus   8.30 uur start nieuw schooljaar met koffie en thee voor ouders op het 
schoolplein, van harte welkom! 
  
Een fijne vakantie allemaal! 
Team De Klepper 
 


