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Juffenfeest 
Afgelopen vrijdag hebben we feest gevierd met de hele school. Een groepje ouders van de OR 
hebben met de leerlingen gewerkt aan een gezamenlijk kunstwerk. Deze komt binnenkort in de hal 
bij de hoofdingang te hangen. In de klassen zijn verschillende spelletjes gedaan en na de pauze 
hebben de kinderen een open podium verzorgd. Met het dansen en zingen van het themalied, 
hebben we de Kinderboekenweek afgesloten. We willen graag iedereen bedanken voor zijn bijdrage. 
We kijken terug op een heel gezellige ochtend! 
  
Nieuwe voorleeskampioen Onne! 
Suze van Eck, de voorleeskampioen van vorig jaar, heeft haar titel overgedragen aan Onne Bakker. 
Onne uit groep 5 is afgelopen donderdag gekozen uit alle klassenkampioenen tot voorleeskampioen 
van De Klepper 2014-2015. De finalisten hebben een mooi voorleesboek gekregen. De jury bestond 
dit jaar uit Tineke van Buitenpret, Bettina als leesmoeder en Marja. Er werd weer prachtig 
voorgelezen tijdens deze finale  waarbij ook meerdere ouders aanwezig waren. 
  
Gratis schoolfruit vanaf november 
We zijn dit jaar weer ingeloot om 25 weken lang drie dagen per week gratis schoolfruit te ontvangen. 
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de EU. Het doel is om kinderen vaker  groente 
en fruit te laten eten en zo gezonde tussendoortjes te promoten. Vanaf november zal het fruit en de 
groente per week op school worden afgegeven. We laten nog weten op welke dagen we het fruit 
uitdelen aan de kinderen. Dit hangt met name af van de dag dat het op school wordt gebracht. Meer 
informatie over deze regeling kunt u vinden op www.euschoolfruit.nl    
  
Nieuws uit de schooltuin 
Morgen, woensdagochtend, zal de laatste groenteverkoop plaatsvinden uit de schooltuin. Er zijn nog 
bietjes, andijvie, prei en zakjes lavendel te koop en dan is de tuin weer helemaal leeg. Komend 
voorjaar kopen we van de opbrengst weer nieuwe zaden en planten die door de leerlingen worden 
voor gezaaid en gepoot. Inmiddels zijn er ook weer diverse bollen geplant om te zorgen voor een 
kleurrijk voorjaar op De Klepper. 
Is er iemand bereid om het “juffenterras” naast de hoofdingang iets te vergroten met een aantal 
tegels? De tegels liggen klaar….. In het najaar zullen er een aantal nieuwe struiken worden gepoot 
zodat er nog meer bloemen te zien zullen zijn in de zomer. 
  
Hulpouderlijst 
Ongeveer de helft van de ouders heeft het strookje ingeleverd. U nog niet? Graag voor de 
herfstvakantie inleveren bij de leerkracht zodat we de hulplijsten compleet kunnen maken. 
  
Vanavond inloopavond 
Van 18.30 tot 19.15 uur is onze school vanavond open voor de inloopavond. Vaders, moeders, opa’s 
en oma’s zijn van harte welkom om te komen kijken naar het werk van de kinderen. De leerlingen 

http://www.obszoelmond.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/


laten u dan zien wat ze zoal gedaan hebben de afgelopen periode. De knutselwerken mogen daarna 
meteen mee naar huis genomen worden. 
  
Weerfoto op TV 
De bovenbouw is uitgedaagd door de OR om een mooie weerfoto in te sturen voor bij het nieuws op 
TV Gelderland. Ruim twee weken lang heeft steeds een andere leerling een weerfoto gemaakt en 
ingestuurd. Afgelopen donderdag was het zover: De foto van OBS De Klepper was prachtig in beeld 
tijdens het nieuws op TV Gelderland!! 
  
Agenda 

  
Alvast een fijne herfstvakantie! 
Namens het team, Marja Moerenhout 
 

Ma 20 t/m 24-10 Herfstvakantie 

Di 28-10 MR vergadering op school om 20.00 uur 

Di 4-11 Start schoolfruit 

Do 6-11  Or vergadering om 19.30 uur op school 

Vrij 7-11 Nationaal schoolontbijt. We ontbijten met z’n allen in de patio! 

10, 11 en 12-11 Voortgangsgesprekken. Als u een van de dagen verhinderd bent, of sterke 
voorkeur heeft voor een dag of tijd, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht? 

Di 11-11 Gastles door de lees-mediacoach: interactief voorlezen in de kleutergroep en 
een les over de actuele collectie van de schoolbibliotheek in de andere 
groepen. 

17-11 Start nieuw blok Vreedzame School: “We hebben oor voor elkaar”  
Voorlichtingsavond VO op Lek en Linge. Opgeven via website www.lekenlinge.nl  

http://media.omroepgelderland.nl/items/video/2014/10/NWS_WEER_jb_091014.mp4
http://www.lekenlinge.nl/

