
      

 

 

 

Obs De Klepper 

www.obsdeklepper.nl  

Zoelmond, 19 mei 2016 

Nieuwsbrief nr.12 

 

 
Ouderenquête 

We willen heel graag weten hoe onze ouders onze school beoordelen, wat vindt u belangrijk, wat 

kan beter, kortom hoe kijkt u naar ons onderwijs op De Klepper. In deze mail ontvangt u een link 

waarmee u een ouder-enquête kunt invullen. Graag ontvangen we één ingevuld  enquête 

formulier per gezin. Het is een kleine 10 minuten werk en u kunt hem makkelijk digitaal 

verzenden na het invullen. We hopen dat u deze kleine moeite wilt nemen om uw mening aan ons 

kenbaar te maken. De uitkomsten van deze enquête zullen we bespreken in het team en met de 

MR. Ook trekken we conclusies en maken we plannen ter verbetering. In het nieuwe schooljaar 

zullen we deze conclusies met u communiceren. Wilt u hem uiterlijk komende week, vrijdag 27 

mei, invullen? Alvast hartelijk dank. 

 

Uitslag eind-cito groep 8 

De leerlingen van groep 8 hebben hun eind-citotoets naar verwachting gemaakt.  

Ze hebben met z’n zevenen een gemiddelde eindscore gehaald van 541.4! We zijn trots op 

deze kanjers! Iedereen is al ingeschreven op het voortgezet onderwijs en kan de opleiding van 

hun keuze gaan doen. Deze week vinden de overdrachtsgesprekken plaats door juf Marian met de 

VO scholen. Alle leerlingen hebben een plekje gekozen op het Lek en Linge of het KWC in 

Culemborg. 

 

Voetbaltoernooien 

Gisteren hebben de leerlingen van groep 7 en 8 meegedaan aan het voetbaltoernooi in Maurik. Zij 

hebben een mooie derde plaats gehaald! Voor de meivakantie hebben leerlingen uit de groepen 3 

t/m 6 gevoetbald in Maurik. Ook zij hebben een beker mee naar school gebracht! 

Voor het eerst hebben we gezamenlijke teams gemaakt met leerlingen van de Derksenschool in 

Ravenswaay en dit was een gezellige samenwerking die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Alle ouders die de teams hebben begeleid of kwamen aanmoedigen, hartelijk bedankt! 

 

Komt u maandag een handje meehelpen in de bloementuin? 

De moestuin staat er prachtig bij en de verkoop van prei, rabarber, radijsjes en lavendel start 

aankomende woensdag alweer vanaf 12.20 uur bij de uitgang. De bloementuin heeft nog wat 

aandacht nodig doordat het onkruid de laatste tijd erg hard gegroeid is. Het zou fijn zijn als we 

met een aantal ouders het onkruid weg kunnen schoffelen zodat ook het aangezicht van de school 

er weer picobello uit ziet. Alle hulp is welkom aanstaande maandag na school. We hopen klaar te 

zijn aan het begin van de avond (voor de MR vergadering) Brengt u een schoffel mee? Wij 

verzorgen de koffie en de thee! 

 

http://www.obsdeklepper.nl/


 

 

Vakantierooster 2016-2017 
  

Herfstvakantie              17 oktober t/m 21 oktober 

  

Kerstvakantie                26 december t/m 6 januari 

  

Voorjaarsvakantie          27 februari t/m 3 maart 

  

Pasen                           14 april t/m 17 april 

  

Meivakantie                   24 april t/m 28 april 

  

Bevrijdingsdag                 5 mei 

  

Studiedag BasisBuren     24 mei 

  

Hemelvaart                    25 mei t/m 26 mei 

  

Pinksteren                       5 juni 

  

Zomervakantie               10 juli t/m 18 augustus 

  

Er zullen nog 2 studiedagen voor de Klepper aan toegevoegd worden.  

De data hiervoor zijn in augustus 2016 bekend. 

 

Techniekdag 

We hebben een erg leuke en leerzame dag achter de rug op 28 april. De treinreis liep gesmeerd 

en viel bijzonder in de smaak bij de kinderen. In de ontdekhoek waren vele technische 

uitdagingen voor alle leeftijden te beleven. Terug op school hebben we met z’n allen genoten van 

de lunch van turks brood met o.a. warme knakworst en ’s middags ging de “bioscoop” open met 

voor elk een leuke film. Dit feestelijke programma is zo bedacht om de verjaardagen van de 

juffen en meester gezamenlijk te vieren. We willen iedereen bedanken voor zijn of haar hulp 

tijdens deze dag en ook voor de leuke cadeautjes die we mochten ontvangen van de kinderen.  

 

Schoolkamp en schoolreis 

Het programma, de fietsgroepjes, de puzzeltocht voor de heenreis zijn allemaal klaar. Nog een 

weekje en dan vertrekken de leerlingen uit de bovenbouw, de hulpvaders Richard Verweij, Dirk 

de Graaf en Ronald Vernooij en de juffen Marian en Marja naar Veenendaal op de fiets naar 

Veenendaal. We hebben er zin in! Vanmiddag hebben de kinderen het kampboekje meegekregen. 

Daarin vindt u een aantal afspraken,  belangrijke telefoonnummers en de paklijst. 

Voor de schoolreis van vrijdag 3 juni zijn we ook bijna helemaal klaar. We vertrekken om 9.00 

uur. en verwachten om 16.00 uur weer op school aan te komen. Wijkt deze aankomsttijd erg af 

dan ontvangt u ruim van te voren een mail met de nieuwe aankomsttijd. 

 

Interviews in de school 

Dit jaar geen eindmusical en dat is wel even wennen…. In plaats van oefenen voor de musical 

vinden er overal in de school interviews plaats. Onder leiding van de ouders wordt er namelijk een 

film gemaakt over de leerlingen die dit jaar de Klepper gaan verlaten. De heuse première van 



deze film is in gala op dinsdagavond 5 juli speciaal voor de familieleden van de hoofdpersonen. 

Hierna volgt er een intiem officieel afscheid voor de leerlingen met hun ouders door het team. 

Woensdagochtend wordt de film aan de hele school getoond en worden de leerlingen voor de 

laatste keer toegezongen en uitgezwaaid. 

 

Verkoop loten Jantje Beton 

Aanstaande woensdag begint de start van de lotenverkoop. Elke leerling van de bovenbouw krijgt 

woensdag een boekje mee naar huis. In de klas krijgen de kinderen uitleg over de verkoop. De 

betaling gaat met automatische incasso dus de kinderen hoeven geen geld te innen. De helft van 

het bedrag komt ten goede aan speelplaatsen voor kinderen. De andere helft van de opbrengst 

mag de school zelf houden. Vorig jaar hebben we van dit opgespaarde bedrag van een aantal jaren 

een duikelrek aangeschaft.  

Het zou fijn zijn wanneer we de administratie rondom de lotenverkoop voor het schoolkamp 

kunnen afronden. Dus graag verkopen op woensdag en donderdag zodat vrijdag alles ingeleverd 

kan worden. 

 

Nieuwe leerlingen 

Helaas hebben we wegens verhuizing afscheid moeten nemen van Nouschka Hense. Zij is met 

haar ouders en zusje naar Diepenveen verhuisd in de meivakantie. Thijmen en Estelle van Wijk 

zijn ook verhuist in de meivakantie met vader, moeder, Carmen en Justin. Zij gaan nu in Rijswijk 

naar school. Wij wensen jullie allemaal veel plezier op jullie nieuwe school! 

Vanaf de meivakantie zijn Anniek van Noort en Daantje de Kort in de kleutergroep begonnen. Wij 

wensen de dames een hele fijne tijd op De Klepper toe! Donderdagochtend 16 juni schuiven alle 

groepen door van 11.00 tot 12.00 uur. De kinderen kunnen dan vast sfeer proeven in de nieuwe 

groep van komend jaar en eventueel kennismaken met de nieuwe leerkracht. De nieuwe leerlingen 

die net voor of in de vakantie vier jaar worden, worden de hele ochtend uitgenodigd om mee te 

draaien in de kleuterklas. 

De vriendjes en vriendinnetjesmiddag in de kleuterklas die stond gepland op 25 mei gaat niet 

door i.v.m. tijdsdruk. Deze activiteit wordt doorgeschoven naar begin van het nieuwe schooljaar. 

 

Jarigen in de maand mei en juni: 

Anna is jarig op 5 juni, Ava op 8 juni, Vic op de 12de en Swen op de 13de. Esmee is jarig op 19 juni. 

Een hele fijne verjaardag allemaal! 

 

Agenda 

Ma 23-5 helpt u mee om het onkruid uit de tuin te schoffelen?  

van 18.00 tot 19.30 uur (eerder mag ook) bent u van harte welkom! 

Wo 25-5  start verkoop lootjes Jantje Beton door de bovenbouwleerlingen 

30, 31 en 1 juni  schoolkamp groep 6/7/8 

Vrij 3-6  schoolreis groep 1,2,3,4,5 

Wo 8-6   leerlingen vrij, studiedag team 

Do 16-6 High tea als bedankje voor alle hulp van het afgelopen jaar voor alle 

ouders van 14.30 tot 15.15 uur 

 ’s ochtends 11.00 tot 12.00 uur kennismaken met groep volgend schooljaar 

Do 23-6 ’s middags vrij. Vanaf 16.00 uur tenten opzetten in de speeltuin. Start 

Kleppercamping na de maaltijd om 18.00 uur!  

Tot de volgende ochtend 11.00 uur 

Vrij 1-7 Rapport 2 

Di 5-7 19.00 uur première film groep 8 voor genodigden. Daarna officieel 

afscheid van leerlingen en hun ouders van het team 



Wo 6-7 ‘s ochtends filmvoorstelling van groep 8 met daarna toezingen en 

uitzwaaien door alle kinderen 

Do 7-7 Laatste schooldag, speelgoedochtend kleuters 

15.15 uur start schoolvakantie t/m 19-8 


