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Snoeien 

Medewerkers van de AVRI hebben onlangs de bomen naast de parkeerplaatsen en in de speeltuin 

gesnoeid. De houtsnippers hebben ze voor ons achtergelaten om te gebruiken als ondergrond 

voor onze speeltoestellen. ‘s Middags kwamen de bovenbouwleerlingen met kruiwagens, scheppen 

en emmers naar school en samen hebben ze binnen een uur 4 kuub houtsnippers vanaf de stoep 

naar het schoolplein verdeeld onder de toestellen! Dank jullie wel  jongens en meisjes, knap werk! 

Er kan weer veilig gespeeld worden!  
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Carnaval 

We hebben onder begeleiding van DJ Special Jay, een erg gezellig en spetterend carnavalsfeest 

achter de rug! Dank je wel Petra en Pauline voor de hulp!  

Er zijn leuke foto’s te vinden op onze website. 

 

Veilig naar school! 

Nu er door het natte weer meer kinderen met de auto naar school gebracht worden zien we 

regelmatig gevaarlijke situaties op het Kochpad naast de school. 

Helaas kan niet iedereen parkeren op de daarvoor bestemde parkeerhavens. Gelukkig vindt de 

familie van Gelder het niet erg wanneer hun bedrijfsuitrit gebruikt wordt tijdens de haal- en 

brengtijden, maar we moeten het nou eenmaal doen met de ruimte die we hebben en dat kan 

alleen veilig  wanneer we meer rekening houden met alle verkeersdeelnemers. Ook gaat de MR 

een afspraak maken met de gemeente om de mogelijkheden van een drempel en/of zebrapad te 

bespreken. 

De gevaarlijkste situaties zijn:  

*te hard rijden (nadat kinderen  zijn afgezet dus door ouders!) 

* kinderen uit de auto laten naast de stoep waardoor gevaarlijke situaties ontstaan voor 

fietsers die alleen daar het schoolplein op mogen. 

*oversteken net voor , of net na,  de afslag van de  Lijsterbesstraat 

Hoe kunnen we gevaarlijke situaties voorkomen: 

            *Matig uw snelheid. 

            *Stop niet met de auto naast de stoep van de fietsersingang.  

            *Laat uw kinderen uit de auto op of naast de parkeerhavens. Kinderen kunnen dan veilig 

naar de stoep en via het (kleuter)hek het schoolplein op en fietsers kunnen ongehinderd de stoep 

op naar de fietsenstalling. 

            *Wilt u keren: graag op de uitrit van de fruitakker van de Familie van Zuilen (=achter de 

parkeerhavens) Namens de kinderen hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Incidenteel overblijven 

Kinderen die niet op een vaste dag overblijven kunnen op De Klepper ook eenmalig overblijven. 

Gelieve dan 3,25 euro gepast aan uw kind mee te geven en dit door te geven aan de leerkracht. 

 

Jarigen 

Vandaag is Tijn 8 jaar geworden! Zowi van Kesteren is net nieuw bij ons op school gekomen en is 

14 februari jarig. Jasmijn de Bas is jarig op de 15de en Feline op 17 februari. 

Estelle wordt 5 jaar op 4 maart. Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een gezellige 

verjaardag gewenst! 

 

Voetbal en korfbaltoernooi 

Het voetbaltoernooi voor gr 3 t/m 6 is dit jaar op 20 april. Voor groep 7/8 woensdagmiddag 11 

mei. Graag opgeven bij de leerkracht. Als u een team wilt coachen, graag! Wilt u dit dan ook 

doorgeven? 

Als er voldoende aanmeldingen zijn willen we ook weer meedoen met het korfbaltoernooi in 

Maurik. Die is voor groep 3 t/m 8 op woensdagmiddag 25 mei. Supporters zijn van harte welkom!!  

 

 

 



 

 

 

Agenda februari: 

Vrij 12      kinderen krijgen hun rapport mee naar huis inclusief uitnodiging voor 10-mingesprek 

                 ‘s middags van 14.00 tot 15.00 uur gratis tennisles in Beusichem.  

                 opgeven: maud_jur@hotmail.com  

Ma 15        10-mingesprekken. Broertjes en zusjes zijn deze avond ingepland 

Di 16          10-mingesprekken 

                 ‘s avonds ledenvergadering van de Oranjevereniging in ons speellokaal 

Do 18         open podium vanaf 14.15 uur. Ouders zijn van harte welkom 

Vrij 19       speelgoedochtend. De kleuters mogen een stuk speelgoed van thuis meebrengen om in              

de klas mee te spelen. 

22 t/m 26  voorjaarsvakantie 

 

Agenda maart: 

Di 15      Jong en Oud op de Klepper: pannenkoekenlunch voor ouderen van 12.30 tot 14.00 uur 

              Opgeven bij een van de leerlingen van de bovenbouw of via 0345 501961 

Di 22     inloopavond 18.30 tot 19.30 uur 

Vrij 25   leerlingen vrij, studiedag basisBuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


