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     Nieuwsbrief nr. 3 
 

Schoolontbijt 
Afgelopen vrijdag hebben we met alle leerlingen gezellig ontbeten in de patio. Het brood, de 
bolletjes en de krentenbollen werden gratis verzorgd door bakkerij Immink.  De ontbijtdozen 
waren ook gevuld met crackers, komkommer, kaas, boter, yoghurt, muesli, pindakaas, 
appelstroop en tuinkers. Zien eten doet eten: er is gesmuld!! Met dank aan de moeders die 
langs de tafels kwamen met thee, melk, bakjes yoghurt. Ook hebben ze alle spullen weer 
opgeruimd en afgewassen. 
Deze keer hebben we geen wegwerpspullen hoeven gebruiken. Door de aanschaf van extra 
bestek en bakjes van de IKEA, kunnen we op De Klepper nu ook duurzaam genieten samen! 
 
Nieuws over de intocht van Sinterklaas in Beusichem 
De zomer is dan toch ècht voorbij en het gure weer heeft zijn intrede gedaan. 
Dat maakt dat het Sinterklaas Comité alweer druk bezig is om de Sint naar Beusichem te 
halen. 
Logistiek heeft dit nog wat voeten in de aarde, waar moet de Sint zijn helikopter landen en 
waar laten we alle lieve kindjes om de Sint te verwelkomen? 
Uiteraard hebben we weer een Pietendisco voor jullie geregeld in ’t ZoetZand. Dus naast je 
mijter en pietenmuts moet je ook je dansschoenen aantrekken! 
De ontvangst van de Sint en zijn Pietenvrienden staat gepland op 23 november om 18.15 
uur op de Markt in Beusichem.  De Sint weet natuurlijk een hoop, zijn boek staat vol met 
allemaal weetjes over de kindjes uit Beusichem en Zoelmond, maar misschien kunnen we 
hem een beetje helpen om op je mijter of pietenmuts even je naam te zetten. Bij mooi weer 
lopen Sint en zijn pieten graag met een stoet lichtjes naar het Zoetzand dus neem je ook een 
lampion mee? 
De Sint & zijn pieten hebben al laten weten dat ze er ontzettend veel zin in hebben! 
Jullie ook?   
Het Sinterklaas Comité 
 
Zonnepanelen 
Is het u opgevallen? In de patio is op een scherm per dag te zien hoeveel energie we 
opwekken met de zonne-panelen. Ook is inzichtelijk gemaakt hoeveel stikstof we met het 
opwekken van de energie besparen en hoeveel bomen we daarvan zouden kunnen planten. 
 
 
 
Leestassen voor de kleuters 

http://www.obsdeklepper.nl/


Afien heeft speciale leestassen gemaakt voor de kleuters. Elke vrijdag kunnen de kinderen in 
groep 1 en 2 een prentenboek uitkiezen om thuis met ouders te lezen. De vrijdag erna kan 
het boek dan weer worden geruild. In elk boek zit een kaart met verschillende opdrachten, 
wat het (voor)lezen extra leuk maakt en het lezen stimuleert. De tassen blijven bezit van de 
school zodat ze ook de komende jaren ingezet kunnen worden en we geen plastic tassen 
meer hoeven te gebruiken!  
 
Tarieven overblijf  
Vanaf 1 januari 2020 zijn de tarieven voor het overblijven op De Klepper als volgt: 
Vaste afname € 3,00 per keer 
Strippenkaart € 37,00 voor 10 keer 
Losse afname € 4,20 contant per keer 
De tussen schoolse opvang (TSO) op De Klepper wordt verzorgd door kdv Buitenpret door de vaste 
leidsters Linda, Majella en Jolanda. 
 
Cultuur 
Komende maandag gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het Rijksmuseum. Zij krijgen daar de les 
“Proef de gouden eeuw” De bus vertrekt ‘s ochtends rond 9 uur en we verwachten ze om 13.30 uur 
terug op school. Er is gelegenheid om de lunch in de bus op te eten. In de groep zijn deze week 
verschillende lessen aangeboden ter voorbereiding op deze leuke en leerzame activiteit. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan binnenkort genieten van een theatervoorstelling.  
Op woensdagochtend 27 november wordt, speciaal voor onze leerlingen, de voorstelling Piet op Pad 
opgevoerd op de Klepper. 
 
Open lesdagen 
Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 8 naar de open lesmiddag op het Lek en Linge 
geweest. Maandagmiddag 25 november gaan ze kennismaken met verschillende lessen op het KWC. 
 
Jarigen 
Lorenzo is aanstaande zondag jarig, Nova is op 5 december jarig en Daelin op de 6de en Jarno viert zijn 
verjaardag op 8 december. Noud is jarig op 10 december. 
Allemaal een gezellig feest toegewenst! 
 
Agenda 
Ma 18-11 gr 5t/m 8 naar Rijksmuseum ( lunchpakketje mee!) 
Ma 25-11 Open lesmiddag voor groep 8 op het KWC 
Wo 27-11 Voorstelling “Piet op pad” voor kinderen van gr 1 t/m 4 
Do 5-12 Sintviering op school. Continurooster tot 14.00 uur 

Ouders zijn welkom tijdens een gezamenlijk programma in de patio (tot ongeveer 
9.15 uur) 

Di 17-12             (ipv do 19-12) Kerstviering  (van 17.30 tot 19.00 uur onder voorbehoud) 
Ma 23 t/m 3-1 Kerstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


