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Een goede start 

Vele mooie gebruinde en wat gespannen gezichtjes zagen we in de klassen maandagochtend. 

Gelukkig was de spanning van korte duur en voelde de sfeer in school ook voor de kinderen al 

weer snel vertrouwd. Fijn dat zoveel ouders gezellig kletsten en koffie bleven drinken in de patio  

om het schooljaar in te luiden. We gaan er met z’n allen een gezellig schooljaar van maken! 

Het eerste overleg met de ouderraad over de Kleppercamping van volgende week heeft al 

plaatsgevonden. We hebben er zin in en wensen iedereen een heel plezierig schooljaar toe. 

 

Kleppercamping 

Eigenlijk zou de camping afgelopen juni al plaatsvinden. Helaas kon het toen niet doorgaan 

vanwege het slecht voorspelde weer. We hebben toen meteen een nieuwe datum geprikt en dat is 

al bijna, namelijk volgende week donderdag en vrijdag op 1 en 2 september.  

De kinderen hoeven deze donderdagmiddag niet naar school maar worden om 18.00 uur met een 

volle buik bij de receptie van de camping verwacht! De inpaklijst is bijgevoegd in de bijlage. 

De ervaring leert dat het voor kleuters ook leuk is om met iedereen in school te slapen. Mocht u 

een andere keuze willen maken voor uw kleuter dan graag contact opnemen met de leerkracht. 

 

Het speciale GLAMPING programma is opgepoetst en ligt klaar.  Er zullen weer vele ouders 

persoonlijk gevraagd worden door de OR om mee te helpen met de uitvoering en het vormgeven 

van het thema GLAMOUR. 

Wat staat de kinderen te wachten?  

De leerlingen van groep 1 t/m 5 slapen een nachtje in hun klas met hun leerkrachten. De 

bovenbouwleerlingen slapen in de speeltuin. Vanaf 16.00 uur mogen de tenten worden opgezet op 

een aangewezen plaats, door de kinderen met hulp van hun ouders. 

Om 18.00 uur worden alle kinderen bij de receptie van de camping (in de speeltuin) verwacht om 

zich in te schrijven. Na inschrijving mogen ze hun slaapplek inrichten met hun ouders. 

Om 18.30 uur zwaaien we de ouders uit en starten we met het officiële programma. Dat gaat 

onder andere  bestaan uit een modeshow waarbij de kinderen hun ”sjieke campingkleding” mogen 

showen, stijldansles, broodjes bakken bij het kampvuur en vrijdag zal er een heus 

wellnesscentrum inclusief bootcamp worden opgebouwd in de speeltuin. Vrijdagmorgen om 11.00 

uur zijn de ouders weer van harte welkom om hun kinderen te helpen met inpakken, ruimen we 

samen alles op en sluiten we de camping weer. We hebben er zin in! 

 

Welkom!  

Siem van den Wittenboer, Merlijne Bonnier en Rafaella Bekkers zijn nieuw bij ons in groep 1 

gekomen. We wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd op De Klepper toe! 
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Jarigen 

Afgelopen dinsdag was Elin en gister was Finn jarig! 27 augustus is Saar jarig en de 31ste Joeri. 

Op 3 september is Chantal jarig. Allemaal een fijn feest gewenst en alvast van harte 

gefeliciteerd! 

 

Ouder-enquete 

In het teamoverleg hebben we de uitslagen van de ouder-enquete besproken. We zijn erg trots 

op de mooie behaalde  resultaten. De uitslag zal binnenkort op de website worden geplaatst. 

Hartelijk dank voor het invullen! 

 

Schooltuin 

Ivonne den Ouden en Miranda Budde hebben gedurende de vakantie de schooltuin verzorgd.  

Hij ziet er weer prachtig uit. Heel hartelijk dank daarvoor. Zoals u gewend bent zal de oogst elke 

woensdag aan het einde van de ochtend door  bovenbouwleerlingen verkocht worden vanaf de 

kraam op het schoolplein. Dinsdag staat er op het bord bij de uitgang wat er de volgende dag te 

koop wordt aangeboden. Heerlijk onbespoten groente en fruit: een aanrader!! 

 

Gymlessen en gymschoenen 

De gymles voor groep 6/7/8 wordt  maandagmiddag gegeven. Voor groep 3/4/5 op 

dinsdagochtend. In de periode van de herfstvakantie tot aan  de meivakantie gaan we hiervoor 

naar de gymzaal in Beusichem. Groep 6/7/8 gaat dan op de fiets en groep 3/4/5 wordt dan met 

de bus gereden. Tot de herfstvakantie gymmen we in de speeltuin of bij slecht weer in het 

speellokaal. Denkt u aan  gymschoenen en gymkleding?  

Ook de kleuters hebben passende gymschoenen nodig. Deze graag in hun locker bewaren zodat ze 

gepakt kunnen worden wanneer ze nodig zijn.. Groep 1/2 gymt minimaal 1 keer in de week in het 

speellokaal en bij slecht weer vaker. 

 

Folders 

Aan het begin van een nieuw schooljaar ontvangen we diverse folders van tijdschriften, 

typecursussen en digitale oefenprogramma’s. Deze folders hebben we bij elkaar op een tafel in 

de patio gelegd om mee te nemen. 

 

Agenda: 

Di 30-8 ’s middags komt de schoolfotograaf. Vanaf 15.00 uur zijn de broertjes en zusjes 

die nog niet op school zitten, van harte welkom om op de foto te gaan. 

Do 1-9 leerlingen ‘s middags vrij. 

 Om 18.00 uur start De Kleppercamping. De kinderen zijn, met hun slaapspullen, 

welkom om zich in te schrijven bij de receptie. 

Vrij 2-9 Om 11.00 uur ruimen we met z’n allen op en kan iedereen zich uitschrijven. 

Ma 5-9 Voortgangsgesprekken van ouders van groep 3 en groep 6 met de (nieuwe) 

leerkracht. De ouders van de andere leerlingen nodigen we 3-10 uit voor een 

gesprek. 

Ma 26-9 start wedstrijd voorleeskampioen in de klassen. 

 

 

Bijlage: Paklijst voor de Kleppercamping  en de Jaarplanning 2016-2017 

 



    

 


