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Iedereen is enthousiast begonnen aan het nieuwe schooljaar. We hebben er zin in en gaan er 

samen weer een mooi jaar van maken! 

We heten Thomas, Teun, Lina, Alice, Thomas, Sil, Anne-Lieke, Vinn, Chantal, Sharon, Guus, Bas, 

Thijmen, Gerco, Jesse, Pepijn en Maya en hun ouders van harte welkom op De Klepper.  

We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school! 

 

Heeft u eraan gedacht?  

Gelukkig hebben de meeste leerlingen al passende sloffen of crocs op school en heeft bijna 

iedereen tijdens de kleine pauze fruit, groente of een gezonde boterham bij zich, fijn!  

Morgen is het vrijdag en dat is de eerste keer dat we niet om 12.00 uur maar om 12.30 uur uit 

zijn!  

 

Verkoop schooltuin 

Gisteren was er weer groente en fruit uit de schooltuin te koop! De kinderen uit de bovenbouw 

samen met de hulpmoeders verkochten deze onbespoten groente in het kraampje op het 

kleuterplein. Op is op, dus je moet er snel bij zijn. De verkoop start elke woensdag om 12.20 uur. 

Op dinsdag staat er op het bord bij het kleuterhek wat er de volgende dag te koop zal zijn. 

 

Ouderavond 

In de bijlage vindt u de uitnodiging inclusief het programma van de algemene ouderavond van 

dinsdagavond 5 september. Ook deze keer combineren we de avond met het geven van informatie 

en het reilen en zeilen in elke groep. De leerkrachten vertellen over de afspraken, de methodes, 

de Vreedzame School, over huiswerk, de gymlessen enzovoort. Ook is er gelegenheid om vragen 

te stellen. We hopen alle ouders te ontmoeten. De info voor groep 3 en groep 8 vraagt altijd wat 

meer tijd daarom verwachten we  de ouders van deze leerlingen om 19.00 uur. De ouders van 

andere groepen mogen in betreffende lokaal aansluiten om 19.30 uur. 

Tijdens deze avond wordt er uitleg gegeven over de schoolapp “kletsklas” die deze dagen online 

gaat en komt er iemand van de GGD over gezonde voeding praten. Kortom een gezellige 

informatieve avond voor en door ouders en team. 

 

Hoofdluizen 

Op de maandagen na de vakantie worden alle hoofden van de leerlingen en leerkrachten 

nagekeken op hoofdluizen door een groepje hulpouders. Als er levende luizen bij uw kind worden 

gevonden wordt u onder schooltijd gebeld. Als er neten worden gezien dan wordt er na schooltijd 

contact met u opgenomen. Erg vervelend als u ermee geconfronteerd wordt want het vraagt nogal 

wat inspanning om ze weg te krijgen. Ons advies is eenmalig behandelen met Prioderm en daarna 
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minimaal 2 keer per dag kammen met een luizenkam boven een wit papier. Dit moet u minimaal een 

week volhouden wilt u van de kriebelbeesten afkomen. Om alle beestjes en neten echt weg te 

krijgen moet ook de omgeving van het kind grondig schoongemaakt worden. Denkt u aan het 

beddengoed, de bank, de auto, speelgoed zoals knuffels en mutsen en sjaals. Voor het meubilair 

en de autostoelen is er speciale spray te koop. 

De hulpouders zouden hun groepje graag uitgebreid zien. Wil u een klein uurtje meehelpen na 

elke vakantie, dan heel graag!. Vele handen maken licht werk, zo zijn we eerder klaar en zorgen 

we er samen voor dat we een mogelijke uitbraak binnen de perken houden.  

 

Dorpsfair 

Aanstaande zaterdag is de dorpsfair. Alle leerlingen van De Klepper hebben hiervoor via de mail 

een uitnodiging ontvangen en we hopen dan ook dat iedereen aanwezig is om 9.30 uur wanneer de 

fontein in gebruik wordt genomen. Voor meer informatie: www.dorpsfair.nl  Via deze site kunt u 

ook een plekje reserveren in het pannenkoekenrestaurant. Wij zijn erg blij en trots dat door de 

enorme inzet van onder andere Gerda Verwey, de fontein in het Jeroen Severs Plantsoen alsnog 

gerealiseerd gaat worden! 

 

Jarigen 

Afgelopen woensdag was  Elin jarig. Op de 27ste viert Saar haar verjaardag en op de 28ste Jaydi. 

Carolina is op de 30ste jarig en Joeri op 31 augustus. 

Chantal op 3 september en Pepijn viert zijn verjaardag op 7 september. 

We wensen jullie allemaal een fijne verjaardag toe en een gezellig feest! 

 

Agenda 

Za 26-8 Dorpsfair in Zoelmond, iedereen van harte welkom om 9.30 uur in het plantsoen! 

Di 29-8 19.30 uur MR-overleg op school 

Do 31-8 ’s middags komt de schoolfotograaf. Kleine broertjes en zusjes die nog niet op 

school zitten, mogen vanaf 15.15 uur ook op de foto. 

Za 3-9 Theater aan de markt van 15.00 tot 18.00 uur in Beusichem 

Di 5-9 Algemene ouderavond start voor ouders van groep 3 en 8 om 19.00 uur.  

De anderen verwachten we om 19.30 uur. 

Di 14-9  van 18.00 tot 19.30 uur onkruid wieden in de schooltuin. 

We zouden het erg waarderen wanneer er ouders komen helpen zodat ook de tuin 

er weer mooi bij komt te liggen. (Het is fijn als u eigen materiaal meebrengt.)  

Wo 20-9 Korfbaltoernooi voor groep 3 t/m 6, informatie volgt. 
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