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We kijken terug op een goede ouderavond. Mede dankzij de lekkere hapjes en drankjes van 
de OR, werd er door vele ouders na gekletst en hebben we elkaar beter leren kennen. 
Er zijn 2 nieuwe leden in de OR bijgekomen. Esmeralda Nugteren en Christa Duinmeijer. 
Marieke Pieterse is toegetreden in de MR.  
Fijn dat jullie je op deze manier extra in willen zetten voor De Klepper! 
De begroting voor het komend schooljaar is goedgekeurd met daarin de verhoging voor de 
ouderbijdrage in verband met onder andere de verhoging van de toegangsprijzen en de 
kosten van de bus. De vernieuwde schoolgids, het schoolplan voor de komende 4 jaar en ons 
jaarplan staan op de website. Hierin kunt u onze ambities en plannen teruglezen. 
De factuur voor de ouderbijdrage zal morgen digitaal verstuurd worden. 
 
Veiligheid en parkeren 
Vorige week is er een bijna ongeluk gebeurd tussen een geparkeerde auto en een fietsende 
leerling en gister gebeurde het nog een keer! De betreffende leerlingen hadden gelukkig 
geen letsel maar zijn erg geschrokken en hadden langere tijd nodig om van de schrik te 
bekomen. 

Niet parkeren, ook niet om kinderen uit te laten stappen, bij het 
hek waar de fietsers doorheen moeten! De combinatie van 
fietsende kinderen en stoppende, afremmende of optrekkende 
auto’s is echt een hele gevaarlijke. 
 
Nationaal schoolontbijt 
Vrijdag 8 november doen we weer mee met het nationaal schoolontbijt. De kinderen 
ontbijten dan samen op school. Het thema is dit jaar “neem de tijd voor je ontbijt!” 
Bakker Immink verzorgt het brood dit jaar dus er zal goed gegeten gaan worden! 
 
Dag van de duurzaamheid 
Er zijn vele dagen en weken in het jaar met een bepaald thema. Op De Klepper maken we 
keuzes of we hier aandacht aan besteden, op basis van het onderwerp dat bij onze 
schoolvisie past. Zo hebben we meegedaan aan  de Kraanwaterdag en is er vandaag in alle 
groepen aandacht gegeven aan duurzaamheid. Er zijn speciale lessen gegeven en er is 
uitgebreid gesproken over duurzaamheid en over de mogelijke impact van keuzes. 
 
Schoolfruit 
We zijn ook dit jaar weer ingeloot voor gratis schoolfruit gesubsidieerd door de EU. 

http://www.obsdeklepper.nl/


Vanaf week 46 (11 t/m 15 november) krijgen we elke woensdag, donderdag en vrijdag weer 
gratis schoolfruit voor alle leerlingen. We delen dit uit in of voor de kleine pauze. Via PARRO 
zullen we u laten weten welke fruit er de week erop aangeboden zal worden. Het gratis 
schoolfruit krijgen we tot en met week 16 (13 t/m 17 april) 
 
Rijksmuseum  en theater 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op maandag 18 november met de bus naar het 
Rijksmuseum. Zij krijgen het programma “proef de gouden eeuw” aangeboden.  
Voor groep 1 t/m 4 komt er een theatervoorstelling op school  “Piet op pad” op woensdag 
27 november. Beide activiteiten worden bekostigd uit ons cultuurpotje van dit jaar. 
 
Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd 
Het thema van dit jaar is “reis mee” In de klassen worden verschillende aangepaste lessen in 
dit thema gegeven. In de kleuterklas staat een heus vliegtuig en met de reisgids in de hand, 
maken de kleuters de prachtigste reizen. Daarnaast wordt er natuurlijk veel (voor)gelezen in 
de groepen. Ook wordt er in elke groep een voorleeskampioen gekozen. 
Aanstaande vrijdag, aan het einde van de ochtend, nemen de klassenkampioenen het tegen 
elkaar op en wordt de schoolkampioen van dit schooljaar gekozen. De jury bestaat deze keer 
uit de schoolkampioen van vorig jaar: Tomas, onze (oud) collega juf Angelieta en juf Marja. 
Ouders zijn om 11.30 uur harte welkom om de finale bij te wonen in de patio. 
 
Herfst 
De kleuters zijn deze week samen met de peuters van Buitenpret, naar de tuin van een van 
de kinderen geweest en hebben daar kastanjes en verschillende andere herfstvruchten en 
-blaadjes gezocht en gevonden. Het was een erg gezellige activiteit, de kinderen hebben 
genoten en we hebben een mooie gevulde herfsttafel in de klas! 
 
Buitenlessen 
Onder leiding van Karin Jansen (Natuurwijs), gaan de leerlingen van groep 5/6 en van 3/4 
ook dit jaar weer buitenlessen volgen. De excursies vinden plaats op 16 (gr 5/6) en op 18 
november (gr 3/4) Denkt u aan regenlaarzen en aangepaste kleding bij het weer? 
 
Muzieklessen 
Donderdagmiddag 31 oktober begint muziekdocent M. Wiebenga met de lessen. Elke week 
krijgen de groepen 1/2 en 3/4 een half uur muziekles. Groep 5/6 en 7/8 wisselen elkaar af, zij 
krijgen om de week een uur muziekles. 
 
Gymles in Beusichem 
Na de herfstvakantie starten elke dinsdag ook de gymlessen in de gymzaal in Beusichem 
weer. De kleuters gaan meteen om 8.30 uur met de bus naar de gymzaal, gevolgd door 
groep 5/6 en groep 3/4. ’s Middags gaat groep 7/8 op de fiets naar de gymzaal. 
Zorgt u voor binnensportschoenen? In verband met de veiligheid, graag voor een passende 
fiets met degelijke remmen zorgen. 
 
 
Jarigen 
Chantal en Sharon zijn vandaag jarig, Giel op de 11de, Bjorn op 15 oktober en Luuk op de 19de. 
Alice viert haar verjaardag op 25 oktober en Florian is jarig op de 30ste. 
Sven is jarig op 2 november, Sylvan op de 3de en Jan en Dim op de 12de. 



Thijmen viert zijn verjaardag op 13 november en Lorenzo is jarig op 17 november. 
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een gezellig feest gewenst! 
 
Agenda 
Do 10 Dag van de duurzaamheid.  
Vrij 11 Finale voorleeswedstrijd. Ouders zijn welkom om 11.30 uur in de patio 
Wo 16 Excursie naar bos in Buren groep 5/6 
Vrij 18 Excursie naar bos in Buren groep 3/4  
Ma 21 t/m 25 herfstvakantie 
Ma 28 ‘s Ochtends schoolverpleegkundige Gerlinde op school 
Ma 4 t/m 8 november Week van respect 
Wo 6 Afname NIOtoets door aantal leerlingen uit groep 8 
Vrij 8 Nationaal schoolontbijt. Alle leerlingen ontbijten op school. Het ontbijt wordt 

grotendeels verzorgd door bakkerij Immink 
Ma 11 t/m 15 Week van de media-wijsheid 
Do 5 Continurooster tot 14.00 uur. Sintviering op school. Ouders zijn welkom tijdens 

gezamenlijk programma in de patio (tot ongeveer 9.15 uur)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


