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Tuinwerkgroep
Er zijn inmiddels meerdere ouders die samen de tuin om de school bij willen houden.
Hier zijn we erg blij mee!
Wilt u ook bij deze gezellige groep aansluiten dan hoor ik het graag en geef ik het door aan de
werkgroep.
De dagen waarop er in de tuin gewerkt gaat worden zullen ook op PARRO worden aangegeven zodat
u ook ad hoc nog aan kunt sluiten. Alvast heel erg bedankt!

Aangepaste data
Einde vorig schooljaar is de jaarplanning van dit schooljaar gecommuniceerd. De meeste ouders
vinden het fijn om deze al zo vroeg te ontvangen. Nadeel hiervan is dat er nog weleens data kunnen
veranderen. Daarom zal tegelijk met het uitkomen van de nieuwsbrief, de nieuwste versie op de
website geplaatst worden.
Aanpassingen op korte termijn zijn ook altijd in de Nieuwsbrief te lezen.  Zo is er in overleg met de
ouderraad besloten om de Sinterklaasviering naar vrijdag 2 december te verplaatsen.
Ook zijn er alvast 2 klusdagen gepland zodat u deze data kunt vrijhouden in uw agenda en er niet
door overvallen wordt.
De Klepperklusdagen zijn dit schooljaar op 14 april en 9 juni. We hopen dat er op die dagen veel
ouders komen helpen om het buitenterrein van onze mooie school er verzorgd uit te laten zien.

Kunstmenu
Dit schooljaar doen we mee met een kunstmenu.  Hiervoor worden er bovenschools culturele
activiteiten ingekocht door een werkgroep. Per bouw is er daaruit een (beperkte) keuze te maken per
jaar. Maandagmiddag 19 september krijgen groep 4 en groep 5/6 een schrijfworkshop. Groep 1/2  en
3 krijgen een dansworkshop in de speelzaal op dinsdagochtend 11 oktober
Groep 7/8 gaat een workshop striptekenen volgen op maandagmiddag 21 november.

Algemene ouderavond filmavond
Eindelijk kan het weer. Een ouderavond waarbij alle ouders worden uitgenodigd door de ouderraad
en de medezeggenschapsraad. Ook deze keer is er een programma bedacht waar ouders enthousiast
van zullen worden.
Er zal de komende tijd gefilmd worden in alle groepen door leden van de OR.  Vincent Nugteren zal er
een mooi geheel van maken. We hopen zo een beeld te kunnen geven van de praktijk op De Klepper.
De film zal alleen op deze ouderavond getoond worden, hij zal niet worden gedeeld en ook niet op de
website komen. Dus komt dat zien!!

Jarigen
21 september is Fylthen jarig. Op 6 oktober Lana en op 10 oktober vieren Chantal en Sharon hun
verjaardag. Luuk is jarig op de 19de,  Abel op de 29ste en Florian viert zijn verjaardag op 30 oktober.
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Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een gezellig feest gewenst!

Agenda
Zo 25 Burendag in de speeltuin
Ma 26 Leescoach geeft lessen boekpromotie in elke groep
Wo 29 Nationale kraanwaterdag
Ma 3 Spreekuur GGD verpleegster in Buren. Voor een afspraak: 088 1447111
5-16 Start kinderboekenweek thema Gi-Ga-Groen
Ma 10 Dag van de duurzaamheid
Di 11 dansworkshop uit kunstmenu voor groep 1/2/3 in de speelzaal

19.00 uur infoavond gr 3 en gr 8
19.30 uur info in de andere groepen
20.15 uur start Algemene Ouderavond inclusief film “een dag op De klepper”

Do 13 11.00 uur finale voorleeswedstrijd. Ouders van finalisten zijn welkom
24 t/m 28 Herfstvakantie
Ma 31 Start thema “We hebben oor voor elkaar” van de Vreedzame School


