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Schoolkamp en schoolreis 

We hebben een zeer geslaagd schoolkamp achter de rug. Natuurlijk zijn we een keer goed nat 

geregend maar dat heeft de pret zeker niet gedrukt. We hebben ook gezwommen, imkerij “het 

Bijenhuis” bezocht, gesurvivald, een moord opgelost, genoten van een optreden van de toppers 

tijdens de bonte avond, en diverse bosspelen gedaan. 

Ook het schoolreisje is een leuke dag geweest voor zowel de leerlingen als de hulpouders. Vooral 

de enorme glijbaan viel erg in de smaak. De foto’s zijn op de site te bekijken. 

Alle hulpouders hartelijk bedankt!  

 

Uitnodiging high tea voor alle ouders 

Beste ouders, als dank voor al jullie hulp van het afgelopen schooljaar nodigt het team jullie uit 

voor een high tea op school. U bent van harte welkom op donderdagmiddag 16 juni van 14.30 tot 

15.15 uur in onze patio.  

 

Juf Angelieta en feest 

In de bijlage vindt u een brief waarin juf Angelieta haar afscheid van onze school aankondigt. 

We respecteren haar besluit maar doen dit wel met pijn in ons hart want zij is wel een van de 

boegbeelden op De Klepper en wat zullen we haar missen! 

Hoe de vacature die is ontstaan wordt opgevuld, weten we nog niet maar zodra er meer bekend 

is, krijgt u dit te horen. 

Om Angelieta een onvergetelijk afscheid aan te bieden, hebben we theatermakerij STORM 

ingehuurd die een mooie voorstelling met alle kinderen komt maken. Ook u wordt hiervoor van 

harte uitgenodigd. Op vrijdag 1 juli van 11.15 uur tot 12.00 uur is de voorstelling en 

aansluitend kunt u Angelieta gedag zeggen. 

Door dit feest zal het leerlingrapport nu na het weekend, op maandag 4 juli, worden uitgereikt 

aan de leerlingen. 

 

Bericht namens de MR: 

 "Het gaat goed met De Klepper! De MR heeft u in het najaar van 2015 uitgelegd welke plannen 

het bestuur van Stichting BasisBuren voor de toekomst heeft gepresenteerd. Daarop is een 

periode gevolgd waarin de MR intensief overleg heeft gehad met het bestuur, maar ook met 

andere kleine scholen binnen de stichting. Duidelijk is geworden dat onze school uitstekend 

functioneert en veel potentie heeft voor de toekomst. 

 Om u voor de zomer hierover bij te praten, nodigen wij u graag uit voor een ouderavond op  

21 juni a.s. om 20.00u. Wij hopen dat u hierbij aanwezig bent, om ook samen van gedachten te 

kunnen wisselen. De MR is zeer trots op deze school en blijft zich ervoor inzetten om De Klepper 

http://www.obsdeklepper.nl/


als zelfstandige school in Zoelmond te behouden." 

 

Glamping op de Kleppercamping 

Donderdagmiddag 23 juni zijn de kinderen vrij en om 18.00 uur is de receptie van de 

kleppercamping weer geopend! Het thema deze keer is GLAMPING ofwel luxe kamperen.  

Groep 5 t/m 8 slaapt in tenten in de speeltuin en groep 1 t/m 4 slaapt met de leerkrachten in de 

klas. Het programma begint al aardig vorm te krijgen en alvast een tipje van de sluier: er staat 

heuse wellness op het programma. 

De leerlingen die in tenten slapen, moeten samen een tent  regelen. Het verdelen van de 

slaapplaatsen wordt in de klas begeleid. Donderdagmiddag vanaf 16.00 uur kunnen de tenten 

onder begeleiding van de eigenaar worden opgezet. 

Komende week ontvangen jullie een paklijst zodat jullie weten wat de kinderen nodig hebben op 

de camping. Ook zal er in de bovenbouw een lijst komen waarop de tenten en de verdeling 

genoteerd zal worden. 

 

Buitenpret 10 jaar 

Vrijdag 10 juni bestaat Buitenpret 10 jaar! Wij feliciteren Joke en haar man v Van harte met hun 

mooie bloeiende bedrijf en wensen hen samen met de kinderen veel geluk en voorspoed voor de 

toekomst. Wij hopen dat we nog lang prettig mogen samenwerken! 

 

Doorschuifochtend 

Donderdagochtend 16 juni schuiven alle leerlingen na de pauze door naar hun groep van volgend 

schooljaar. De aankomende leerlingen die net voor of in de vakantie 4 jaar worden komen ook 

kennismaken. We hopen dat de kinderen dan ook kennis kunnen maken met de nieuwe 

leerkracht(en). Gelukkig blijven de groepsleerkrachten hetzelfde en dus welbekend bij de 

leerlingen. Zowel juf Fione als meester Martijn en juf Marian blijven groepsverantwoordelijk 

voor hun huidige groep.  

 

Floorball 

Onder leiding van enthousiaste medewerkers van Julien krijgen we per klas nog een keer voor de 

vakantie een bijzondere gastles aangeboden. Deze keer gaat het om floorball. Dit kan zowel 

binnen als buiten gespeeld worden. 

De naschoolse lessen die voor iedereen toegankelijk zijn vinden plaats in de gymzaal in Beusichem 

op vrijdag 17 en 24 juni en op 1 juli van 15.30 tot 16.30 uur. 

 

Loten Jantje Beton 

De periode dat de loten verkocht mochten worden, is inmiddels voorbij. Wilt u er op toezien dat 

de boekjes nog deze week worden ingeleverd op school wanneer dit nog niet gedaan is? 

Iedereen hartelijk dank voor het steunen van deze actie. 

 

Cito 

Deze week worden er in alle groepen citotoetsen afgenomen. Door de opbrengsten te vergelijken 

met die van afgelopen januari  en te analyseren in het team, maken we weer nieuwe plannen voor 

de komende periode. Natuurlijk proberen we  ‘t beste uit elke leerling te halen!  
 

Agenda 

Do 16 juni na de pauze schuiven alle leerlingen door naar hun groep van komend schooljaar. 

Van 14.30- 15.15 uur worden alle ouders verwacht voor een high tea in de patio. 

Hiermee wil het team jullie bedanken voor alle hulp van het afgelopen schooljaar. 



Di 21-6  20.00 tot 21.00 uur ouderavond op uitnodiging van de MR om de stand van zaken 

en de komende plannen mbt de krimp met ouders te bespreken. Van harte welkom! 

Do 23 juni kinderen ’s middags vrij. Vanaf 16.00 uur opzetten tenten. 18.00 uur start 

kleppercamping tot vrijdagochtend 11.00 uur 

Vrij 1 juli afscheid juf Angelieta vanaf 11.15 uur voorstelling door de leerlingen voor ouders 

en de juf.  

Di 5 juli  vanaf 19.00 uur is de première van de film van groep 8 voor genodigden. 

Aansluitend officieel afscheid van de leerlingen en hun ouders van het team. 

Wo 6 juli filmvoorstelling van groep 8 voor alle leerlingen daarna uitzwaaien van de 

schoolverlaters door alle leerlingen. 

Do 7 juli Laatste schooldag.  

Vanaf 15.15 uur zijn alle ouders en broertjes en zusjes van harte welkom voor een 

ijsje op het schoolplein! 

 Start vakantie tot en met 19 augustus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


