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Informatieavond 

We kijken terug op een waardevolle avond. De leerkrachten hebben een duidelijke presentatie 

gegeven van onze deels uitgewerkte ideeën om tot een mooie natuurlijke school te komen waarbij 

we aandacht hebben voor de natuur om ons heen. Er is inmiddels een nieuwe missie en visie op het 

onderwijs op De Klepper geschreven. Deze zal binnenkort te lezen zijn op de website. 

De slogan “Natuurlijk! De Klepper, ruimte om te leren” wordt steeds meer vorm gegeven. De 

aanwezige belangstellenden hebben ideeën aangedragen voor de toekomst en nagedacht over wat 

zij kunnen betekenen om De Klepper mede vorm te geven. Tot slot is er een mooie film getoond 

waarin goed te zien is hoe we in de hele school gewerkt hebben aan het project “alles groeit” 

Deze film werd erg gewaardeerd en de vraag werd gesteld of hij op de website geplaatst mag 

worden. Het is minder goed mogelijk om persoonlijke details uit een film te halen en we hopen 

dan ook dat alle ouders akkoord gaan met de plaatsing op onze website. De kinderen die erop te 

zien zijn en waarvan ouders hebben aangegeven bezwaar te hebben met het vertonen van foto’s 

op de website zullen persoonlijk om toestemming worden gevraagd. 

 

Zonnepanelen voor De Klepper, 

“Aandeel in de Betuwe” van Rabobank West Betuwe 

Bent u lid van Rabobank West Betuwe dan heeft u afgelopen week een mail ontvangen. Hiermee 

kunt u uw stem uitbrengen en  kunt u op 2 goede doelen stemmen. Een aantal goede doelen krijgt 

n.a.v. het aantal stemmen geld uit dividend van de Rabobank. Ook De Klepper heeft een aanvraag 

hiervoor gedaan en een plan ingestuurd. Wij zouden heel graag een aantal zonnepanelen op ons 

dak plaatsen. Niet zozeer om geld terug te verdienen maar met een educatief doel. We willen  

heel graag ook een scherm plaatsen waarop voor de kinderen te zien is hoeveel CO2 we besparen 

door de panelen. Bent u lid maar heeft u geen mail ontvangen dan kunt u contact opnemen met de 

Rabobank  tel 0344-629982 uw inloggegevens worden dan voor u opgevraagd en alsnog 

toegestuurd. Alvast hartelijk dank voor uw stem! 

 

(School)fruit ook na de meivakantie. 

Volgende week is de laatste week dat de kinderen gratis schoolfruit ontvangen. Om deze gezonde 

gewoonte vast te houden en tevens meer inhoud te geven aan onze profilering naar natuurlijke 

school, is er dinsdagavond met de aanwezige ouders besloten om vanaf nu alle dagen tijdens de 

kleine pauze alleen een gezonde fruit- of groente hap toe te staan. Zoals eerder afgesproken 

valt een gezonde boterham voor de grotere eters hier ook onder. In de groepen zien we dat de 

meeste ouders deze gezonde keuze al hebben gemaakt. Voor de meeste kinderen en ouders is er 

daarom geen sprake van een verandering. Koeken zullen weer mee terug naar huis worden 
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gegeven. Regelmatig zal er extra fruit uit een privé boomgaard van ouders of leerkrachten aan 

de kinderen worden uitgedeeld. 

 

Sponsorloop voor de bij 

Wat een leuke en leerzame dag hebben we achter de rug! De kinderen hebben erg hun best 

gedaan om zoveel mogelijk rondjes te rollen in de speeltuin en werden door vele ouders en 

belangstellenden aangemoedigd! Nog niet al het verdiende geld is binnen maar inmiddels hebben 

we al meer dan 1000 euro bij elkaar! Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn bijdrage! 

We houden jullie op de hoogte waar we het geld precies aan uitgeven. Heeft u goede ideeën dan 

horen we dat natuurlijk graag!  

Bericht van de ouderraad over de avond 4-daagse  

De laatste tijd vangen we signalen op vanuit  ouders met vragen over de organisatie van de avond 

4-daagse vanuit de ouderraad. Via deze weg willen wij u laten weten dat de OR hierin geen rol 

speelt en nooit heeft gedaan. Marco en Ivonne den Ouden hebben het destijds op eigen initiatief 

georganiseerd. Mochten er ouders zijn die de organisatie op zich willen nemen dan graag 

onderling afstemmen. Ivonne wil haar kennis en ervaring zo nodig overdragen. Onderstaand vindt 

u de noodzakelijke informatie rondom inschrijving van de avond 4-daagse in Buren die dit jaar zal 

plaatsvinden van dinsdag 16  mei t/m vrijdag 19 mei. De voorinschrijving vindt plaats op ma 10 

april en dinsdag 11 april van 19.00 tot 20.00 u in de voetbalkantine in Buren.  

Basketbal 

Deze week zijn de kinderen gestart met lessen basketbal  tijdens de gymles. De kinderen zijn 

erg enthousiast. De naschoolse lessen zullen plaatsvinden in Beusichem. De data van deze gratis 

lessen zijn: vrijdag 7, 14 en 21 april van 15.30 tot 16.30 uur in de gymzaal in Beusichem. 

 

Straatvoetbaltoernooi 

Op vrijdag 19 mei vanaf 15.30 uur zal er een 4X4 straatvoetbaltoernooi in Beusichem 

georganiseerd worden. Dit toernooi is voor leerlingen van 8 t/m 15 jaar. Meedoen? www.vv-bzs.nl 

 

Paasspelletjes 

Vanmiddag hebben de leerlingen uit groep 5 t/m 8 (paas)spelletjes gemaakt. Volgende week 

donderdagmiddag zullen ze met alle kinderen gespeeld gaan worden. 

 

Vakantierooster 2017-2018 

Herfstvakantie 16-10 t/m 20-10 

Kerstvakantie  25-12 t/m 05-01 

Voorjaarsvakantie 26-02 t/m 02-03 

Studiedag BB (goede vrijdag)       30-03 

Pasen          02-04 

Koningsdag         27-04 

Meivakantie  30-4 t/m 04-05 

Hemelvaart  10-05 t/m 11-05 

Pinksteren        21-05 

Zomervakantie  13-07 t/m 24-08 

Studiedagen worden later nog ingepland 

 

 

 

http://www.vv-bzs.nl/


Datum musical en afscheid groep 8 een week vroeger! 

In verband met diploma uitreikingen op de middelbare scholen in Culemborg hebben we besloten 

om de musical en het afscheid van groep 8 een week te vervroegen. Zo voorkomen we dat ouders 

een keuze moeten maken.  De musical zal nu op maandagavond de 26ste juni en op dinsdagavond 

27 juni opgevoerd worden. Aansluitend zal op de dinsdagavond het afscheidsfeestje van groep 8 

plaatsvinden.    

 

Nieuwe leerlingen en afscheid. 

Goof Haaksman is al aan het wennen in de kleuterklas. Ook Emma Pieterse en Noud Folmer zijn 

daar al verschillende dagdelen te vinden.  Vanaf 1 mei komen ook Vailet Severs, Jaydi Reitsma, 

Dries van der Nette van Stigt en Maike Eelhart erbij in de kleuterklas. We wensen jullie met 

jullie ouders een hele fijne tijd toe op De Klepper. 

Helaas gaan Kiki en Daantje ons wegens verhuizing naar Leerdam, verlaten. We wensen de dames 

veel plezier op hun nieuwe school! 

 

Jarigen 

Suze is jarig op 13 april, Phylene op 24 april. Dries en Luuk op 6 mei, Jaydi op 8 mei, Donna op de 

9de en Tomas is jarig op 18 mei. Allemaal een gezellige verjaardag!! 

 

Fontein 

Bettina en Gerda Verweij zijn druk bezig om op 26 augustus een dorpsfair organiseren. Hiermee 

hopen ze alsnog de fontein in het Jeroen Severs plantsoen te kunnen realiseren. We zijn erg blij 

met dit mooie initiatief. Natuurlijk gaan we hier als school ook een rol in spelen. We wensen hen 

veel succes met de organisatie!  

 

Agenda 

14 t/m 17 april paasvakantie 

18, 19 en 20 april centrale eindtoets voor groep 8 

21 april Koningsspelen 

24 t/m 28-4 “meivakantie” 

5 mei leerlingen vrij 

8 mei start techniekweek 

11 mei groep 3 t/m 8 met de trein naar NEMO 

          ’s avonds 17.00 tot 18.00 uur inloopavond 

16 t/m 19 mei avondvierdaagse in Buren 

17 t/m 31 mei bovenbouw verkoopt lootjes van Jantje beton 

22 mei start blok6 VS 

            Schoolarts GGD op school 

23 mei schoolreis groep 1t/m 5 

24, 25 en 26 mei hemelvaart vakantie 

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

 

         

 

 

 

 


