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Groot nieuws! 
Juf Lisanne is samen met Rini in blijde verwachting! We wensen haar een hele mooie 
zwangerschap toe. Eind januari wordt de baby verwacht. 
 
Einde schooljaar 
Op onze “teamdriedaagse” in Otterlo hebben we het schooljaar geëvalueerd. Ook hebben 
we nieuwe plannen voor komend schooljaar gemaakt en uitgewerkt. Begin komend 
schooljaar zal jet jaarplan op de website te vinden zijn. We kijken terug op gezellige en 
productieve dagen welke zeker voor herhaling vatbaar zijn.  
 
Afscheid en welkom 
Zowi en Maya gaan verhuizen naar Berlicum. Jasmijn gaat naar een school in Tiel die beter 
bij haar past.  
Woensdagochtend hebben we met de hele school afscheid genomen van onze groep 8 
leerlingen Onne, Joeri, Ralph, Diana, Tara, Swen en Quin 
We wensen jullie allemaal veel plezier op jullie nieuwe school! 
 
Meteen na de zomervakantie verwachten we veel nieuwe kinderen. 
In groep 1 komen Milan van Ewijk, Tibbe de Boer, Xavi Severs, Fylthen Huisman, Marijn van 
Riet en Bram Vaals 
In groep 2 komt Noreen van Beem 
In groep 3 Rick Vaals 
In groep 4 Luuk van Beem 
In groep 5 komen Collin Beers, Liesel van der Velden en Joren den Heijer 
In groep 6 komen Nova de Boer en Liam den Heijer 
En in groep 8 komt Pippa van der Velden 
We wensen jullie en jullie ouders een hele fijne tijd op De Klepper!  
 
Geen kneedgum meer… 
Afgelopen jaar is kneedgum erg populair onder de kinderen gebleken. Het heeft echter 
zoveel viezigheid gebracht aan boeken, kasten en laadjes dat we hebben besloten om 
kneedgum niet meer toe te staan in de klas. 
 
 
 
 

http://www.obsdeklepper.nl/


Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie 22-10 t/m 26-10 
Kerstvakantie 24-12 t/m 4-1 
Voorjaarsvakantie 25-2 t/m 1-3 
Goede vrijdag 19-4 
Pasen 22-4 
Studiedagen 23, 24,25 en 26-4 
Meivakantie 29-4 t/m 3-5 
Studiedag BB 29-5 
Hemelvaart en Pink.   30-5 t/m 10-6 
Zomervakantie 19-7 t/m 30-8  
Natuurlijk is dit rooster altijd terug te lezen op de website. 
  
Aandeel in de Betuwe van de Rabobank 
Iedereen die zijn stem heeft uitgebracht op ons mooie project willen we hartelijk bedanken. 
We hebben 620 euro voor de toekomstige zonnepanelen gekregen! 
 
Oortjes over? 
Heeft u misschien oortjes van een mobiele telefoon die u niet gebruikt of over heeft?  
Dan zijn we daar heel blij mee op school. Nu er vaker gewerkt wordt met de Chrome Books 
hebben de koptelefoons ook veel te lijden en moeten regelmatig worden vervangen. Hier 
gaat onnodig veel budget aan op. Voor de oudere kinderen vanaf groep 5/6 is gebleken dat 
oortjes, die alleen persoonlijk worden gebruikt, heel fijn werken voor de kinderen.  
 
Ouders in de klas 
De kinderen van groep 1 en 2 mogen altijd door hun ouders in de klas worden gebracht.  
Tot de herfstvakantie mogen ook de kinderen van groep 3 in de klas gebracht worden.  
De kinderen in de hogere groepen worden geacht zelfstandig naar de klas te gaan wanneer 
de bel is gegaan. 
 
Agenda 
Donderdagmiddag vanaf 15.00 uur zijn alle ouders en broertjes en zusjes van harte welkom 
om een ijsje te komen eten en gedag te zeggen op het schoolplein.  
Om 15.15 uur begint dan de vakantie! 
Aan het begin van t schooljaar ontvangt u een toestemmingsformulier voor het gebruiken 
van gegevens en foto’s. Houdt u uw mail in de gaten?  
Vanaf 17 september worden er weer startgesprekken met alle ouders ingepland. 
Dinsdagavond 16 oktober is de infoavond voor elke groep met aansluitend de algemene 
ouderavond. Zet u deze data alvast in uw agenda? 
 
 

Een fijne vakantie iedereen, en tot 
maandag 27 augustus! 

                         Team De Klepper 
 


