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Uitstapje Den Haag 

Komende dinsdag gaan we met de groepen 6,7 en 8 naar Den Haag. We zijn gast van de gemeente 

Buren en gaan Madurodam en de Tweede kamer bezoeken. De lunch wordt verzorgd.  

We vertrekken deze dag al om 7.45 uur vanaf school! (let op! Dit is eerder dan vorig bericht!) 

Zodra we in de bus naar huis gaan ontvangt u een mail over de mogelijke aankomsttijd.    

 

Paasontbijt 

In elke klas was er ruim voldoende eten meegebracht door de kinderen. Iedereen heeft gesmuld 

van de heerlijkheden. ’s Middags zijn er eieren verstopt en gezocht in de speeltuin en heeft 

groep 8 een speurtocht voor hun klasgenoten uitgezet in het dorp. We kijken terug op een hele 

gezellige dag. Foto’s zijn te zien op onze website. 

 

PR Klepper 

Zoals het nu uitziet hebben we op De Klepper ook volgend schooljaar weer ongeveer 60 

leerlingen. Toch zou het fijn zijn wanneer daar een aantal leerlingen bijkomen. Samen met de MR 

zijn er verschillende plannen bedacht om meer reclame voor onze school te maken met als doel  

meer leerlingen op de Klepper. Er is met name gesproken over meer persberichten in de krant, er 

worden nieuwe flyers gemaakt, er is een facebookpagina aangemaakt, we gaan onze kleuterklas 

meer openstellen voor nieuwe gezinnen en er wordt door middel van een persoonlijke uitnodiging 

voor een kennismaking contact gelegd met de ouders van de peuters van Pim en Pom. Ook komt er 

voor de leerlingen van groep 1 en 2 een vriendjes- en vriendinnetjesmiddag op woensdagmiddag 

25 mei. Heeft u contacten met ouders van jonge leerlingen dan zou t fijn zijn wanneer u ook wilt 

vertellen over de kwaliteiten en de sfeer op onze school. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we 

wat ruimer in ons jasje komen te zitten wat ten goede komt aan de financiën en de sociale 

diversiteit op de Klepper.  

Heeft u ook ideeën om de PR van De Klepper te vergroten of wilt u over dit onderwerp actief 

meedenken neemt u dan contact op met Marja. We horen graag van u! 

 

Avondvierdaagse 

Dit jaar valt dit op 31 mei t/m 3 juni. We proberen met ons rooster rekening te houden met dit 

evenement maar dat is dit schooljaar fout gelopen. Helaas valt zowel het schoolkamp als het 

schoolreisje in deze week. Dit betekent dat we dit jaar niet met een groep van school meelopen. 

Natuurlijk kunt u zich individueel wel inschrijven. De voorinschrijving is op 17 en 18 mei van 19.00 

tot 20.00 uur in de voetbalkantine in Buren.  

 

http://www.obszoelmond.nl/


Gymlessen in de speeltuin 

Tot de meivakantie gymmen we nog in de gymzaal in Beusichem. Vanaf mei gymmen we weer in de 

speeltuin. Denkt u aan buitensport-schoenen? 

 

Badmintonles 

Alle groepen krijgen de komende twee weken een introductie les badminton van Sportschool 

Julien.  Groep 1 en 2 op dinsdag 12 april in ons speellokaal en de anderen tijdens de gym tijd in 

Beusichem. De drie gratis naschoolse lessen worden aansluitend gegeven op dinsdagmiddagen in 

de gymzaal in Beusichem op 19, 26 april en 3 mei van 15.30 tot 16.30 uur.  

 

Podiumdelen, bloemen en dank jullie wel 

Zonder al onze betrokken ouders zouden we een kale school zijn. (ook letterlijk) Wij beseffen 

dit terdege en zijn hier ook zeer dankbaar voor. Graag willen we met name de familie de Graaf 

noemen die zeer regelmatig zorgt voor gezellige verse bloemen in de patio en ook de familie van 

de Nette van Stigt die niet alleen allerhande klusjes in de school voor ons oplost maar onlangs 

een zestal extra podiumdelen heeft gemaakt zodat we nu een groter en vooral handiger podium 

tot onze beschikking hebben. Daarnaast ook een groot dank jullie wel voor alle ouders waar we 

een beroep op mogen doen wanneer we weer iets verzinnen. Daarbij denk ik aan het organiseren 

van auto’s naar Geldermalsen, begeleiding voor de techniekdag, het schoolkamp en de schoolreis, 

voor het wekelijks oefenen met lezen met leerlingen en voor de invulling van de 

handvaardigheidslessen. Voor de ouders die kritisch meedenken over ons beleid in de MR en de 

ouders in de OR die constructief meedenken over allerhande activiteiten.  

Het lastige bij zo’n opsomming is dat je altijd mensen vergeet…. en daarom ook een heel erg dank 

je wel voor niet genoemde ouders  die elk schooljaar zich samen met de leerkrachten inzetten om 

het jaar onvergetelijk te maken voor al onze leerlingen. 

 

Korfbal- en voetbaltoernooi 

De leerlingen hebben afgelopen week aan kunnen geven of ze mee willen doen aan de diverse 

sporttoernooien in de regio. Gelukkig is het weer mogelijk om een aantal teams samen te stellen 

voor het voetbaltoernooi. Voor het korfballen zijn te weinig aanmeldingen, daar kunnen we dit 

jaar niet aan mee doen. In het geval van het voetbaltoernooi voor groep 7 en 8 gaan we zelfs een 

tijdelijke “fusie” aan met de bovenbouwgroep van de Derksenschool in Ravenswaay. Zij hebben nl. 

ook niet voldoende spelers om zelfstandig een bovenbouw team te formeren. Samen kunnen we 

dit wel! 

 

Jarigen: 

Suze is jarig op 13 april. Phylene wordt 4 jaar op 24 april. Zij is al regelmatig in de kleutergroep 

te vinden. We wensen Phylene een hele fijne tijd toe op de Klepper! 

Op 6 mei is Luuk jarig en Donna is jarig op 9 mei. Een fijne verjaardag allemaal!! 

 

Agenda: 

Di  12-4 Introductie les badminton op school voor groep 1 en 2 

Ma 18-4 Introductie les badminton voor groep 6/7/8 

Di 19-4  Introductie les badminton voor groep 3/4/5 

19,20 en 21-4   Afname centrale eindtoets voor groep 8 

Wo 20-4 Voetbaltoernooi voor groep 3 t/m 6 in Maurik.  

De deelnemers aan het toernooi mogen om 12.00 naar huis om op tijd in Maurik te 

kunnen zijn. 

Vrij 22-4 Koningsspelen in de speeltuin (denkt u aan passende kleding?) 

Woe 27-4 Vrij: Koningsdag! 



Do 28-4 Dagje uit met de trein met de hele school naar “de Ontdekhoek” in Den Bosch. 

2 t/m 16-5 Meivakantie 

Wo 18-5 Voetbaltoernooi voor groep 6/7/8 in Maurik. Deelnemers mogen om 12 uur naar 

huis. 

Wo 25-5 Van 14.00 tot 15.00 uur vriendjes- en vriendinnetjesmiddag voor kinderen van 

groep 1 en 2   

 

 

 

 

 


