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Koningsspelen 

We kijken terug op gezellige koningsspelen. Er is gesmuld van het ontbijt en daarna 

genoten van de spelletjes. Ook leerlingen hebben meegedacht over de invulling en 

organisatie en hebben de groepjes gemaakt. Het was een prima ochtend waarbij het 

samenspelen en werken centraal stond. 

 

Opbrengst sponsorloop 

In totaal hebben de kinderen 1318,81 euro bij elkaar gelopen. Een geweldig bedrag! 

Hiervan zijn al klimplanten voor de hekken om de school gekocht, een kruiwagen en een 

aantal mooie gekleurde bloempotten. Daarnaast leven er nog verschillende ideeën voor 

investeringen. Suggesties van jullie en de kinderen om dit geld aan uit te geven wat de 

bijen ten goede komt, zijn van harte welkom. 

We hebben meer dan honderd planten en bloemen gekregen van de oma van Yoeri en 

Niels. Hier zijn we erg blij mee! We zijn  bezig met het maken van een plan waar we ze 

het beste kunnen planten. 

 

Schoolreis 

Op 23 mei gaan de kinderen van groep 1,2,3,4 en 5 op schoolreis. 

Ze gaan naar kasteel Ammersooyen. Daar worden ze ontvangen door ridder Richard.  

We kunnen nog ouders gebruiken om een groepje kinderen te begeleiden. Bent u in de 

gelegenheid, dan graag doorgeven aan de leerkracht. Ook zouden we het leuk vinden 

wanneer er pannenkoeken gebakken kunnen worden voor de lunch aldaar. Wilt u een 

stapel bakken en eventueel brengen naar het kasteel in Ammerzoden dan horen we dit 

graag! We verwachten tegen vier uur weer terug op school te zijn. 

 

Nieuwe leerlingen 

Na de “meivakantie” zijn Noud, Emma, Vailet, Dries, Jaydi en Maike in de kleuterklas 

begonnen.  Van harte welkom op De Klepper! 

 

Schoolvoetbal 

Woensdagmiddag 10 mei is het voetbaltoernooi in Maurik voor groep 7 en 8. We doen 

natuurlijk weer mee met een enthousiast team. We hopen op vele supporters! 

Op 31 mei is het toernooi voor groep 3 tm 6. (groep 6 is dan op schoolkamp) 

http://www.obsdeklepper.nl/


 

Musical  

In de bovenbouwgroep zijn de eerste stappen gemaakt om tot een mooie musical te 

komen!  De keuze is gemaakt en de rollen zijn verdeeld. De eerste repetities zijn deze 

week gestart. Het belooft een mooie uitvoering te worden.  De musical en het officiële 

afscheid  van groep 8, zal in verband met de diploma uitreiking op de middelbare scholen 

in de regio, plaatsvinden in de voorlaatste week voor de zomervakantie. 

 

Techniekweek en  inloop “avond” 

Komende week zal in het teken staan van lessen techniek door de hele school. Op 

donderdag 11 mei gaan we met groep 3 t/m 8 met de trein naar Amsterdam om NEMO  

te bezoeken. We zullen rond 16.30 uur terug op school zijn en aansluitend is dan de 

inloopavond waarbij de leerlingen kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn geweest.  

Ook kan het andere werk van de leerlingen ingekeken worden. Natuurlijk zijn ook de 

kleuters met hun ouders of opa’s en oma’s hierbij van harte welkom. 

De inloop “avond” is van 16.30 tot 18.00 uur. 

Groep 1/2 blijft deze donderdag op school en brengt voor de zomervakantie nog een 

bezoek aan de Uitvinderij op OBS De Meent in Ommeren. 

 

Jantje Beton 

De leerlingen uit de bovenbouw krijgen woensdag 17 mei ieder een verkoopboekje mee. 

Hierin zitten 10 lootjes om te verkopen. De opbrengst komt o.a. ten goede aan 

speelmogelijkheden voor kinderen in de grotere steden. Er zijn mooie prijzen mee te 

winnen. De kinderen hoeven niet met geld over straat maar er kan betaald worden door 

een eenmalige machtiging. We zien de lege boekjes graag weer terug voor de 

hemelvaartvakantie (uiterlijk 23 mei) 

 

Rapporten 

Wilt u de rapporten weer mee naar school geven? 

 

Jarigen 

6 mei zijn Dries en Luuk jarig. Donna op de 9de en Tomas is jarig op 18 mei. ,Maike wordt 

4 jaar op 29 mei en Vailet op de 31ste. Annemarie is jarig op 3 juni, Anna op de 5de en 

Ava is jarig op 8 juni. Van harte gefeliciteerd allemaal en een gezellig feest gewenst! 

 

Agenda 

Vrijdag 5 mei  Bevrijdingsdag, leerlingen vrij 

Donderdag 11  groep 3 t/m 8 naar Nemo (programma zie bijlage) 

inloop “avond” van 16.30 tot 18.00 uur, leerlingen kunnen hun 

werk aan ouders laten zien. 

Woensdag 10 ’s middags schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8 in Maurik. De 

voetballers zijn om 12.00 uur uit zodat ze op tijd op het veld 

kunnen zijn. 

Woensdag 17  groep 6/7/8 krijgt loten mee om te verkopen voor Jantje Beton 

Maandag 22  start blok 6 van de Vreedzame School 



Dinsdag 23  schoolreis groep 1 t/m 5,   

gr 6/7/8 lotenboekje inleveren 

24, 25 en 26  hemelvaartvakantie 

29, 30 en 31 mei schoolkamp groep 6/7/8 

Maandag 5 en di 6 juni pinkstervakantie 

Vrijdag 16 juni  zomerfeest 

Wo 21 juni             leerlingen vrij! Studiedag team 

Ma 26 juni  ’s middags uitvoering musical voor leerlingen 

   ’s avonds uitvoering voor ouders en familie 

Di 27 juni ‘s avonds uitvoering musical met aansluitend persoonlijk afscheid 

groep 8 

Di 5 juli laatste schooldag groep 8 

Wo 6 juli uitje groep 8 met leerkracht 

Do 7 juli 15.15 uur ijsje eten op schoolplein voor ouders en broers en zussen 

en start zomervakantie tot en met 18 augustus 

 

 

Bijlage: programma en informatie dagje NEMO 11 mei. 

 

 

 


