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Parkeren 
We zien dat het niet altijd iedereen lukt om veilig te parkeren bij de school tijdens haal- en 
brengtijden. Vooral met minder goed weer zijn er vele ouders die hun kinderen met de auto 
naar school brengen. Voor de veiligheid van alle kinderen vragen we u alleen te parkeren 
wanneer het echt nodig is en op een veilige plaats zodat fietsers en lopers er geen hinder 
van ondervinden. Leerlingen vanaf groep 3 kunnen zelfstandig het schoolplein oplopen en 
hoeven alleen afgezet te worden.  
Afgelopen week heeft de wijkagent het parkeren naast de school geobserveerd. De meeste 
ouders herkenden de politieauto van verre en pasten hun parkeergedrag aan. Wat een 
verschil qua overzicht in de straat. De komende periode komt hij vaker (onopvallend) 
controleren en zal hij ook handhaven wanneer dat nodig is.  
 
Energieles 
Dinsdagmiddag heeft een gastdocent in groep 7/8 een les gegeven over energie. In groepjes 
zijn er verschillende proefjes gedaan. Zo is er in diverse ruimtes de CO2uitstoot en ook het 
stikstofgehalte gemeten. Er is gewerkt met de decibelmeter, gecheckt of er geen onnodige 
lampen aanstaan en er is een energiezuinig huis gebouwd. De kinderen waren erg 
enthousiast. 
 
Gezonde jeugd 
16 maart start “De week van de gezonde jeugd”.  Ook vanuit de gemeente wordt hier 
aandacht aan besteed. Op dinsdag de 17de komen ambassadeurs van de gemeente naar 
elke school in de gemeente Buren om extra aandacht te geven aan dit onderwerp. Zij geven 
papieren appeltjes af waarop de leerlingen kunnen schrijven wat ze verstaan onder gezond 
en wat ervoor nodig is om gezond te blijven. Op De Klepper zullen we een ambassadeur 
benoemen die een stukje mee gaat fietsen met de delegatie. 
Op PARRO laten we weten wanneer we de ambassadeurs precies verwachten op De Klepper 
om u de gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn.  
 
Klepperklimaattop 
22 april zal er op De Klepper een klimaattop plaatsvinden. Deze top wordt georganiseerd 
door een afvaardiging van het team en de gemeente Buren.  
Wij vinden dat dit onderwerp goed bij onze school past en gaan graag de uitdaging aan om 
deze miniklimaattop vorm te geven. We houden u op de hoogte! 
Inschrijvingen 

http://www.obsdeklepper.nl/


Het gaat goed met de Klepper! Net als vorig jaar hebben we ook nu aan het einde van het 
schooljaar ruim 100 leerlingen op school. We zijn trots dat onze kwaliteit van onderwijs, 
onze visie op leren en de goede sfeer ervoor zorgen dat veel ouders voor onze school 
kiezen. We geven veel aandacht aan de kwaliteit van ons onderwijs en proberen elke kind te 
bieden wat hij nodig heeft. We zijn kritisch op het aantal leerlingen met of zonder specifieke 
zorg in elke groep. Voor zowel de medeleerlingen als voor de leerkracht(en) moet de zorg te 
dragen zijn. We blijven kritisch bij nieuwe inschrijvingen en kijken goed naar de bestaande 
groep.  Dank voor het vertrouwen, we doen er alles aan om dit waar te blijven maken! Heeft 
u tips, opmerkingen of vragen laat het ons weten: Samen zijn we De Klepper! 
 
Jarigen 
22 februari is Anne-Lieke jarig en Maylise viert haar verjaardag op 26 februari. Estelle is jarig 
op 4 maart, Lina op de 11de, Daan op de 13de en Pepijn op 19 maart. 
Op 24 maart is Tibbe jarig en Karoline op 26 maart. 
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een gezellig feest gewenst! 
 
Ouderraad 
Er zijn komend schooljaar een aantal leden waar we helaas afscheid van moeten nemen 
omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Vindt u het leuk om het 
penningmeesterschap (er wordt gewerkt met een duidelijk programma) op u te nemen dan 
is de OR op zoek naar u! Ook komt er een vacature voor het voorzitterschap van deze 
gezellige groep hulpouders. Voor meer informatie graag contact opnemen met Barbara, 
moeder van Carolina, of met Irma, moeder van Fenne. Het mailadres van de Or is 
or.deklepper@gmail.com 
 
Koningsspelen vrijdag 17 april 
De Koningsspelen komen er weer aan. Ook dit jaar zullen we er een sportieve dag van gaan 
maken en kunnen dit niet zonder de hulp van veel ouders. Houdt u deze dag alvast vrij?  
Via Parro kunt u zich te zijner tijd opgeven. 
 
Agenda:  
24 t/m 1-3 voorjaarsvakantie 
Vrij 6 ‘s middags teamstudie executieve functies 
Ma 16 ’s ochtends schoolarts op school 
Di 17 bezoek van ambassadeurs gezonde jeugd gemeente Buren 
Do 19 Oud en Jong: groep 7/8 bakt pannenkoeken voor de ouderen uit de 
omgeving. 

Alle ouderen zijn van harte welkom, wel graag opgeven: 0345 501961 
Wo 1-4herhaling BHV 
Di 7 Buitenlesdag 
Wo 8-4herhaling BHV 
Vrij 10 t/m 13-4 Paasvakantie 
15-17 Eindtoets groep 8 
Vrij 17 Koningsspelen 
Ma 27 t/m 8-5 Meivakantie 

We wensen iedereen een fijne vakantie! 
Team De Klepper 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


