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Roodvonk op school? 

Bij een leerling uit groep 3 is zo goed als zeker roodvonk geconstateerd. Deze bacteriële infectie 

kan besmettelijk zijn. Onderaan deze nieuwsbrief vind u informatie over deze ziekte. 

 

Nieuwe leerkracht 

We zijn erg blij dat Lisanne Vleugels bij ons komt werken in het nieuwe schooljaar. 

Lisanne komt uit Culemborg en is vier jaar geleden afgestudeerd aan de PABO. We wensen 

Lisanne een goede tijd toe op De Klepper! 

Komend schooljaar ziet onze formatie er als volgt uit: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2 Fione Fione Fione Fione Lisanne 

Groep 3/4/5 Marja/Thea Martijn/Thea Martijn/Thea Martijn Martijn/Thea 

Groep 6/7/8 Marian Marian/Lisanne Lisanne Marian/Lisanne Marian 

Management  Marja Marja Marja  

 

Simone ter Sluijzen gaat op een andere school werken en Laura van Wijk volgt haar op als intern 

begeleider. We bedanken Simone voor haar inzet voor onze kinderen en wensen Laura een goede 

tijd op De Klepper toe. Laura gaat voorlopig afwisselend dinsdag en donderdag werken. 

 

Afscheid juf Angelieta 

Vrijdag aanstaande komt Theatermakerij STORM een voorstelling maken met alle leerlingen voor 

juf Angelieta. Alle ouders zijn van harte welkom om te komen kijken vanaf 11.15 uur. Aansluitend 

kunt u Angelieta die ruim 20 jaar op De Klepper gewerkt heeft, een hand geven. 

 

Komt u kijken? 

Komende maandag neemt het team afscheid van de leerlingen van groep 8 en hun ouders.  

De kinderen hebben dit jaar onder leiding van hun ouders een heuse film gemaakt. 

Deze film gaat maandagavond in première. De première is alleen toegankelijk voor genodigden. 

Dinsdagmiddag zal hij aan alle leerlingen getoond worden.  

De acteurs komen maandagavond met hun ouders in galakleding en in bijpassende auto’s naar 

school. Het zou erg leuk zijn wanneer er veel mensen komen kijken naar deze mooie aankomst. 

Ze vertrekken tegen 19.00 uur bij het Jeroen Severs Plantsoen en rijden rechtstreeks naar 

school. Daar wacht de rode loper hen op. 

 

Helaas gaat Max uit groep 6 ons verlaten. Hij gaat volgend schooljaar naar de Montessorischool 

in Culemborg. Wij wensen Max veel succes op zijn nieuwe school. 

http://www.obsdeklepper.nl/


 

Sem is jarig op 2 juli. In de vakantie is Menzo op 18 juli jarig en Sterre op 27 juli. Een fijne 

verjaardag! 

 

 

Rapport 

Maandag krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. Als u voor de vakantie nog een (10-

min)gesprek met de leerkracht wilt laat u dit dan deze week nog weten? 

 

Hulp gevraagd! 

Voor we kunnen beginnen aan de zomervakantie moet er nog een en ander in de klassen worden 

schoongemaakt. We willen dit graag in de laatste schoolweek doen. Uw hulp hierbij is van harte 

welkom. In de kleutergroep zijn de spellen al bijna schoon en moet het meubilair nog worden 

schoongemaakt. Verder hebben de lockers van alle groepen en de kasten nog een sopje nodig. Op 

de deuren van de lokalen hangt een intekenlijst. Helpt u een uurtje mee? Vele handen maken licht 

werk! 

 

Studiedag 

Tijdens de studiedag hebben we met het team het afgelopen jaar(plan) geëvalueerd. We kijken 

terug op een jaar met goede groepsopbrengsten en op vele geslaagde activiteiten. We hebben 

een start gemaakt voor een ICT-beleidsplan en het techniekonderwijs is op de kaart gezet. We 

hebben een besluit genomen om met chromebooks te gaan werken als aanvulling op het werken 

met onze methodes. Chromebooks zijn kleinere laptops met zowel een touchscreen als een 

toetsenbord. Daardoor kunnen ze ook als tablet ingezet worden. Er wordt in de cloud mee 

gewerkt. De leerlingen krijgen een eigen account zodat er ook thuis oefeningen of werkstukken 

gemaakt en opgeslagen kunnen worden. Welke apps we gaan gebruiken en waarvoor we deze 

precies gaan inzetten gaan we volgend schooljaar besluiten. Uitgangspunt is dat de leerstof zich 

aanpast aan het niveau van de individuele leerling en dat het programma direct feedback geeft op 

het gemaakte werk. We vervolgen komend jaar onze ICT scholing onder leiding van Astrid van 

Buren van Actacom. In de werkgroep Klepperpret hebben we afspraken gemaakt om onder 

andere vanaf de herfstvakantie na schooltijd kortdurende activiteiten aan te gaan bieden voor 

de leerlingen van de Klepper samen met deelnemers van de naschoolse opvang. Vooralsnog denken 

we aan het starten van een kinderkoor en aan Engelse les.  

Het analyseren van de ouder-enquete en de keuze voor een methode Engels schuiven we door 

naar de laatste week van de zomervakantie. Wel starten we meteen met de nieuwe methode 

Veilig Leren Lezen voor groep 3. 

De uitgebreide evaluatie en de uitgewerkte plannen voor het jaar 2016-2017 worden aan het 

begin van het nieuwe schooljaar met u gecommuniceerd. 

 

Klepperpret 

Het team van de Klepper heeft samen met het team van Buitenpret wat werkzaam is in ons 

gebouw, een gezellige avond achter de rug. Eerst hebben we samen gegeten in de patio en daarna 

een werkstuk van mozaïek gemaakt. Het doel van deze activiteit was elkaar beter te leren kennen 

om zo de samenwerking een boost te geven. Het werkstuk zal binnenkort gevoegd worden en 

buiten worden geplaatst naast de hoofdingang.  

 

Agenda: 

Helpt u mee met schoonmaken? 

Vrij 1-7 Afscheid Angelieta. Ouders welkom voor voorstelling vanaf 11.15 uur en handje 

schudden.  



Ma 4-7 rond 19.00 uur welkom groep 8 leerlingen in gala en bijpassende auto, komt allen! 

Di 5-7 ’s middags film groep 8 kijken daarna gr 8 uitzwaaien 

Wo 6-7 leerlingen groep 8 om 9.30 uur op school zijn. Uitje met juf Marian 

Do 7-7 speelgoedochtend kleuters. Vanaf 15.15 uur zijn alle ouders en broertjes en 

zusjes welkom op het schoolplein om een ijsje te eten. 

 Start zomervakantie tot en met 19 augustus 

We wensen iedereen een hele goede vakantie met veel zon en gezelligheid. 

Graag gezond weer terug op maandagochtend 22 augustus. De koffie staat klaar!! 

Team De Klepper 

 

 

Vragen en antwoorden Roodvonk 

Wat is roodvonk? 
Roodvonk is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. 

Wat zijn de klachten bij roodvonk? 
 Roodvonk begint met hoge koorts, braken, hoofdpijn en keelpijn. 

 Daarna komen er meestal felrode vlekjes op het lichaam. Er zijn geen vlekjes bij 
de neus of mond. 

 De huid met de vlekjes ziet eruit als rood kippenvel en voelt aan als schuurpapier. 

 Ook op de tong komen felrode puntjes, dit heet ook wel frambozentong. 

 Na een paar dagen begint de huid te vervellen, vooral aan de vingers en tenen. 
De klachten duren meestal 7 tot 10 dagen. 

Hoe kunt u roodvonk krijgen? 
De bacterie die roodvonk veroorzaakt, zit in de neus en keel en op de huid. Veel 
mensen dragen de bacterie bij zich zonder er ziek van te worden. 

Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met de bacterie in de 
lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. 

Iemand met roodvonk is besmettelijk als de eerste klachten beginnen, al vóór er 
vlekjes zijn. Dit duurt totdat het vervellen van de huid over is. Medicijnen kunnen 
die tijd korter maken. 

De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 tot 7 dagen. 

Wie kan roodvonk krijgen?  
Iedereen kan roodvonk krijgen. Roodvonk komt het meest voor bij kinderen van 3 
tot 6 jaar oud. 

Wat kunt u doen om roodvonk te voorkomen? 

Er is geen inenting tegen roodvonk. 

Bij hoesten en niezen:  

 Gebruik een papieren zakdoek. 

 Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Houd dan uw hand voor de neus en 
mond. U kunt ook in de in de plooi van de elleboog hoesten en niezen. 

 Gooi het zakdoekje na gebruik weg. 

 Was regelmatig uw handen met zeep, zeker na een flinke hoest- of niesbui. 

 Leer kinderen ook netjes te hoesten en te niezen. 

Is roodvonk te behandelen? 



Roodvonk gaat vanzelf over. Soms wordt roodvonk behandeld met medicijnen. 

Kan iemand met roodvonk naar een kindercentrum, school of werk? 
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar het kinderdagverblijf, de 
peuterspeelzaal of school. Roodvonk is al besmettelijk voordat iemand vlekjes 
krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. 


