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Voorleeswedstrijd 

Het begint al bijna traditie te worden. Tijdens de kinderboekenweek wordt er in elke klas een 

voorleeskampioen gekozen. De klassenkampioenen Giel, Fenne, Manon, Iris en Ralph hebben het 

vanmiddag tegen elkaar opgenomen. Iris Vernooy is de nieuwe  voorleeskampioen van De Klepper 

geworden! 

Dit jaar was het extra spannend om voor te lezen want de patio was gevuld met opa’s en oma’s.  

De jury bestond deze keer onder andere uit de oma’s Silvia van Binsbergen (de postbode) en onze 

schoonmaakster Ans van Dalen.  

Elke groep heeft ook een optreden voor de opa’s en oma’s verzorgd. Het was een gezellige 

middag. Zoals u inmiddels gewend bent kunt u de foto’s binnenkort op de site bekijken.  

Op facebook staan vandaag al een paar foto’s. 

  

Onveilig parkeren 

We zien dat er de laatste tijd weer vaak geparkeerd wordt langs de straat. Dit zorgt voor 

onnodige onveilige situaties voor onze kinderen. Wilt u aub in de parkeervakken parkeren of in de 

zijstraten van het Kochpad. Laten we niet afwachten tot er ongelukken gebeuren! 

 

Huwelijk Thea 

Morgen is het dan zover, Juf Thea trouwt dan met haar Herman. We hebben de generale 

repetitie op school gehad en juf Thea, de kinderen en de leerkrachten hebben hiervan genoten. 

Fijn dat alle leerlingen een bloem meegebracht hadden. Dit heeft de verrassing voor juf Thea 

extra feestelijk gemaakt. 

 

Ouder en informatieavond 

De ouderavond van afgelopen maandagavond is heel positief verlopen. Er waren  meer ouders dan 

vorig jaar aanwezig  bij de informatie in de groepen. Daarna hebben we met een 50tal ouders 

informeel van gedachten gewisseld over de profilering van de school naar aanleiding van een 

aantal stellingen. Alle aanwezige ouders konden zich goed vinden in de richting  van Natuurlijk! 

De Klepper die voorgesteld werd. Er zijn verschillende ideeën besproken tijdens het goed 

verzorgde drankje en hapjes door de Ouderraad. 

Brigitte van Wijk komt de Ouderraad versterken en Bart Haaksman gaat de ouders mede 

vertegenwoordigen in de Medezeggenschapsraad. We zijn hier erg blij mee. 

Het verslag van de avond zal binnenkort op de site te lezen zijn. Ook de gedeelde informatie in 

de groepen komt op de website. 
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Nieuwe leerlingen en inschrijven 

Na de herfstvakantie komen Suzanne, Annemarie, Karoline en Bianca van Sterkenburg nieuw bij 

ons op school. Ook Eva Wallenberg en Jan de Bas verwachten we voor het eerst op maandag na 

de vakantie. De week erop komt Carolina Pals in groep 5. Van harte welkom allemaal! 

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

Kent u nog kinderen die ( bijna) 3 jaar zijn en die nog niet ingeschreven staan op een basisschool? 

Wist u dat het aantal leerkrachten voor volgend schooljaar bijna volledig bepaald wordt door het 

aantal ingeschreven kinderen per 1 oktober van betreffende jaar?  

De afgelopen 2 weken zijn er al  7 nieuwe leerlingen ingeschreven!   

 

Kindgesprekken 

Na de herfstvakantie beginnen we met de individuele kindgesprekken.  

Het kan zijn dat het gesprek na schooltijd plaatsvind.  

 

Werkzaamheden Kochpad 

Tijdens de herfstvakantie zullen er asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan het 

Kochpad tussen de Haardijk en de komgrens. Hiervoor zal de weg worden afgesloten. 

 

Jarigen: 

Eergisteren was Giel jarig. Bjorn is overmorgen jarig en Iris op 23 oktober. 

Op 3 november Sylvan en op 6 november is de verjaardag van Jasmijn van Wijk.  

Een fijne verjaardag iedereen! 

 

Agenda 

Vrij 14-10 speelgoedochtend bij de kleuters 

  12.00 uur start herfstvakantie t/m 21 oktober 

Di 24-10 elke groep krijgt deze ochtend judoles in het speellokaal 

Vrij 28-10 reünie schoolverlaters van 16.00 tot 17.30 uur: een high tea 

Za 29-10 Halloween Griezeltocht van de oranjevereniging in Zoelmond. Opgeven kan via 

www.facebook.com/ovzoelmond 

Ma 7-11 start blok 3 Vreedzame School 

Di 8-11  ‘s ochtends afname NIO-toets groep 8 leerlingen 

Vrij 11-11 nationaal schoolontbijt met alle leerlingen 

Wo 28-11 jeugdarts van de GGD komt op school. Afspraak maken kan via telnr. 088 1447111 

Vrij 2-12 sintviering, ouders welkom! 

Do 22-12 ’s avonds kerstviering op school   

 

 

 

   

   

 

 
 


