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Het is voorbij, het zit erop…. 

Gister hebben we met alle kinderen afscheid genomen van Luuk, Suzanne, Donna en Kiki. Zij gaan 

na de zomervakantie hun schoolcarrière voortzetten op het middelbaar onderwijs in Culemborg. 

We wensen jullie veel succes en hopen dat jullie nog regelmatig langskomen om te vertellen hoe 

het gaat! 

In verband met verhuizing nemen we vandaag ook afscheid van Tijn. Feline en Pepijn. De familie 

de Bas gaat voor een aantal jaren in Canada wonen en daarom nemen ook Jan, Jasmijn en Elise 

afscheid van de Klepper. We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe op jullie nieuwe school en in 

je nieuwe woonomgeving. 

 

Ijsje en dan vakantie! 

Vanmiddag eten we met z’n allen nog een ijsje van WILCOijs op het schoolplein. Daarmee ronden 

we dit schooljaar af en start de welverdiende zomervakantie. 

Een mooi schooljaar waarin we terug kunnen kijken op vele extra activiteiten in en buiten de 

deur. Een jaar met vele excursies, waarin er veel geld bij elkaar is gerold voor de bijen, meer dan 

200 nieuwe planten op het schoolplein zijn gepoot, er hard gewerkt is in de moestuin, de oogst op 

woensdagochtend gretig aftrek vond bij de ouders kortom een jaar waarin  weer heel veel 

geleerd is!  

Gister hebben de kleuters nog een leuk uitstapje gemaakt naar Bolderburen in Culemborg. Ze 

hebben vooral genoten van de waterspelletjes en ze hebben zich goed vermaakt. Ook dit 

uitstapje was alleen mogelijk door de hulp van onze ouders, nogmaals hartelijk dank hiervoor! 

 

Vier groepen 

Morgen zijn de kinderen vrij en gaan de leerkrachten een begin maken aan de verhuizing en 

reorganisatie naar vier lokalen met, zoals bekend, een nieuwe groepsindeling. Ook de laatste week 

van de vakantie zullen we gebruiken voor inrichting, roosters maken en allerlei regelzaken zoals 

het installeren van een touchscreen in groep 5/6 in plaats van een activbord.  

In deze week hoop ik de jaarplanning inclusief de extra geplande vrije dagen met jullie te kunnen 

delen. Belangrijke data snel na de vakantie, staan al vermeld in de agenda onderaan deze 

nieuwsbrief. 

 

Schooltijd 

Vanaf komend schooljaar is er met instemming van Mr en ouders gekozen voor een uitbreiding 

van lestijd op vrijdag. Vanaf augustus wordt de schooltijd op vrijdag aangepast van 12.00 uur  

naar 12.30 uur. Door deze uitbreiding van aantal lesuren kunnen we meer vrije dagen voor de 

leerlingen inplannen.  

http://www.obsdeklepper.nl/


De schooltijden worden per 1 augustus als volgt: 

Op lange dagen: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur 

En op korte dagen: woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur 

 

De Ouderraad is op zoek naar een nieuw enthousiast lid. 

Vanuit de ouderraad nemen wij afscheid van  twee leden;  Jos Bekkers,  penningmeester en Linda 

van Mourik, secretaris. Gelukkig is Tamara Donkervoort (moeder van Siem, gr 1)  bereid gevonden 

om de functie van penningmeester over te nemen. 

Algemene informatie 

De ouderraad bestaat momenteel uit 6 ouders (waarvan 1 vacant) die allerlei activiteiten mede 

organiseren voor de kinderen op school. Je kunt hierbij denken aan: sinterklaas, kerst, carnaval, 

koningsspelen, goede doelendag, zomerfeest. Voor elke activiteit zijn twee ouderraadleden 

samen met een teamlid van school verantwoordelijk om alles goed te laten verlopen. 

Als ouderraadlid verwachten wij een ouder die het leuk vindt om van alles te organiseren voor 

school en die daarin wil meedenken met de school. De ouderraad vergadert gemiddeld 1 x per 6-8 

weken. 

Mocht je interesse hebben om lid te worden van de ouderraad, dan kan je reageren via 

or.deklepper@gmail.com. Ook eventuele vragen m.b.t. de vacature kan je via bovenstaand 

mailadres aan de ouderraad sturen. Natuurlijk kunnen de huidige leden je hier ook het één en 

ander over vertellen. Op de website van de Klepper kun je terug vinden wat de huidige 

samenstelling is van de OR. 

Zodra wij een reactie hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.  

Wij kijken uit naar je reactie! 

Irma Oosterhof (voorzitter ad interim) 

Medezeggenschapsraad 

Ook bij de MR is een vacature. Gelukkig heeft Jolette van der Netten van Stigt die de afgelopen 

jaren veel expertise heeft opgedaan, zich herkiesbaar gesteld. 

 

 

Jarigen in juli: 

13-7 Suzanne 

18-7 Menzo 

27-7 Sterre 

 

Jarigen in augustus: 

1-8 Ralph 

2-8 Rafaella 

8-8 Bianca en Suus 

13-8 Manon 

18-8 Finn 

23-8 Elin 

27-8 Saar 

28-8 Jaydi 

30-8 Carolina 

31-8 Joeri 

Alvast van harte gefeliciteerd, we wensen jullie een gezellig feest toe! 
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Bijbelclub in Zoelmond  

Op woensdag 16-8 en vrijdag 18-8 wordt er een bijbelclub georganiseerd voor kinderen uit groep 

1 tm 5 in de kerk van Zoelmond. Meer informatie en opgeven zie de website:  

www.kerkbeusichemzoelmond.nl  

 

 

Agenda: 

Wo 16-8 en vrij 18-8 bijbelclub in kerk Zoelmond 

Ma 21-8 eerste schooldag, de koffie staat klaar om 8.30 uur 

Za 26-8 dorpsfair in Zoelmond t.b.v. een fontein 

N.a.v een te hoog gegrepen plan van onze jeugdgemeenteraad (2015) om een 

fontein in het Jeroen Seversplantsoen te realiseren heeft Gerda Verweij dit idee 

opgepakt om alsnog  te realiseren.  

Alle kinderen en ouders ontvangen nog een uitnodiging om bij de ingebruikname 

van de fontein aanwezig te zijn om 9.30 uur deze zaterdag. 

Di 29-8 19.30 u MR-overleg 

Do 31-8 13.15 schoolfotograaf. Vanaf 15.15 gelegenheid om met (nog niet schoolgaande) 

broertjes en zusjes op de foto te gaan. 

Di 5-9 vanaf 19.00 uur info- voor alle groepen met aansluitend algemene ouderavond 

Wo 20-9 ’s middags korfbaltoernooi in Maurik voor groep 3 t/m 8 

Week 39          voortgangsgesprekken ouders-leerkrachten 

 

Het team wenst alle leerlingen en ouders een hele fijne vakantie toe, tot 21augustus! 
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