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Een mooi en goed schooljaar gewenst!   
Alle groepen hebben inmiddels een start gemaakt in het nieuwe schooljaar en al twee weken hard gewerkt!  
We wensen alle leerlingen, ouders en team een mooi en goed schooljaar toe!   
 
Kleppoortje voortaan via website Klepper 
Het Kleppoortje zal voortaan op de website worden geplaatst. we willen graag onze website meer lals 

communicatiekanaal gaan inzetten. Dit is dan ook het laatste Kleppoortje dat u via de mail ontvangt. U zult 
wel via de mail een link ontvangen die u naar het Kleppoortje op de website brengt.  

 
Oproep  
In de bijlage vindt u een oproep namens de voorzitter en vicevoorzitter van de GMR. 
 

Oproep brigadier  
We zoeken nog een brigadier voor de maandagmiddag! Als deze is ingevuld kunnen we er weer op alle 
tijden staan!  
Hopelijk meldt iemand zich aan en kunnen de kinderen ook met het oog op de werkzaamheden rondom de  
bouwplannen, op alle tijden veilig oversteken!  

 
Schoolfotograaf 
Beste ouders / verzorgers, 
Op vrijdag 29 september a.s. komen wij alle kinderen van BS De Klepper fotograferen. 
Onder schooltijd worden de individuele foto’s van de kinderen en de groepsfoto’s van de groepen gemaakt.  
Zorg dat je er op je best uitziet!  
(Bij voorkeur kleurrijke kleding aantrekken en geen zwarte of witte kleding). 
Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om van broertjes en zusjes die op BS De Klepper zitten en/of  
niet schoolgaande kinderen een gezinsfoto te laten maken.  
Dit fotomoment vindt plaats vanaf 12.15 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren valt op wens van school  
dit moment nu buiten schooltijd en dient u zich hiervoor op te geven. 
Wilt u hier gebruik van maken kunt u dit per mail aangeven via alemmens85@gmail.com voor 22 september ’17, 
u ontvangt dan later een mail met het tijdstip waarop u wordt verwacht. 
Een gezinsfotopakket bestaat uit 1 gezinsfoto 13/18 cm en 2 fotovellen met kleinere foto’s. De prijs van dit  
complete pakket bedraagt € 10,00 en zal in een aparte envelop met factuur vrijblijvend worden aangeboden.  
Ouders die 2 of meer individuele fotopakketten van kinderen uit hetzelfde gezin volledig afnemen, mogen één  
gezinsfotovel gratis uit het pakket halen.  
De 2 overige vellen worden vervolgens vrijblijvend aangeboden. 
Met vriendelijke groet, 
Vandenberg-ID 
De schoolfotograaf 
Bijlage: brief ouders Wet Bescherming Persoonsgegevens 
 
Naschoolse Techniekcursus Mad Science 
Ook komend schooljaar krijgen de kinderen van  De Klepper - Luyksgestel en van BS St. Gerardus  - Bergeijk de  
mogelijkheid om op dinsdag na school deel te nemen aan onze wetenschap en techniekcursus.  
We hebben een nieuwe show en een compleet nieuw lessenpakket samengesteld met nieuwe thema's en  
activiteiten. Graag inschrijven voor 12 september a.s.  
Algemene informatie over onze cursus en een beschrijving van de lessen:  
https://drive.google.com/file/d/0B5Snkeei0mA7ejVIY19lQTU1LVFnNEJNdl93VUNXUTY1V29v/view 

Wetenschap en Techniekcursus (geschikt voor groep 3 t/m 8) 

mailto:alemmens85@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B5Snkeei0mA7ejVIY19lQTU1LVFnNEJNdl93VUNXUTY1V29v/view
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Dag: Dinsdag 
Starttijd: 15:30  
Dag 1: 19-9-2017  
Dag 2: 26-9-2017  
Dag 3:   3-10-2017  
Dag 4: 10-10-2017  
Dag 5: 24-10-2017  
Dag 5: 31-10-2017  
 
 
Harm Tielemans 
Ik weet dat de meeste scholen/ouders mij ondertussen wel kennen. Maar voor de nieuwe ouders wil ik mezelf  
even voorstellen; 
Beste lezer, 
In het schooljaar 2017-2018 zal ik de gymlessen op de basisscholen St  
Bernardus ’t Loo, De Klepper Luyksgestel, St Gerardus de Weebosch, St  
Willibrordus Riethoven, Zonnesteen Bergeijk en de Pr. Beatrix Bergeijk  
gaan verzorgen. Alvorens ik met de kinderen en de collega’s van de school  
aan de gang ga wil ik me middels dit informatieve stukje graag aan u  
voorstellen.  
Mijn naam is Harm Tielemans, 29 jaar en ik ben woonachtig in het  
Kempische Bladel met vriendin en 1 (bijna 2) Kind(eren). Ik ben een  
fanatiek beoefenaar van verschillende sporten geweest, waaronder Handbal, Voetbal, Tennis,  
Handboogschieten, Paardrijden, Basketbal en ATB. Momenteel beoefen ik nog een individuele sport namelijk  
Fitness. 
Dat beoefenen van sporten is uiteindelijk de rode draad van mijn dagelijkse werkzaamheden geworden. Het kan  
dus echt: “Van je hobby je beroep maken!”  
Na het behalen van mijn HAVO diploma aan het Pius-X College te Bladel ben ik gaan studeren aan de Fontys  
Sporthogeschool te Tilburg. Nadat ik deze afgerond had wilde ik meer en ben ik Biologie gaan studeren aan het  
Moller College te Tilburg. Daarna wilde ik nog doorstuderen en heb ik 1 jaar Rockacademie gedaan. Dit omdat ik  
naast het sporten nog een hobby heb in de vorm van Muziek maken.  
In 2006 ben ik begonnen als pedagogisch medewerker bij kinderopvang Nummereen te Eersel. Dit heb ik gedaan  
totdat er in Bergeijk Combinatiefunctionarissen sport gezocht werden. Dit heb ik met beide handen  
aangegrepen en ben vanaf 2013 werkzaam vanuit kinderopvang Nummereen voor Skozok, RBOB en de  
gemeente Bergeijk. 
Inmiddels werk ik samen met een groep van 10 vakdocenten lichamelijke opvoeding verdeeld over de  
verschillende gemeentes. Ik verzorg de gymlessen voor bovengenoemde scholen en ben daarnaast ook  
coördinator voor alle andere scholen in de gemeente Bergeijk.  
Binnen deze rol als coördinator heb ik nog 5 dagen dat ik zelf gymles geef en 6 studenten sport gerelateerd  
opleid, binnen ons stage leerbedrijf; Sportstage de Kempen. 
Buiten het geven van de gymlessen zal ik een uur in de week vanuit Bergeijk Active in het buitenschoolse  
sportaanbod een les verzorgen. De kinderen uit gemeente Bergeijk hebben dus kans om samen met hun “eigen”  
gymmeester lekker een uurtje na school te gaan sporten en bewegen.  
Tot slot wil ik nog aangeven dat ik een open communicatie hoog in het vaandel heb en wil jullie dan ook vragen  
om mij direct te benaderen (email of telefoon) op het moment dat jullie vragen of opmerkingen hebben die te  
maken hebben met de gymlessen of het buitenschools programma. Uiteraard is het ook mogelijk om op de  
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dagen, wanneer ik les geef gewoon even binnen te lopen als “de nood hoog is”.                                      
Met vriendelijke groet, 
Harm Tielemans 
Combinatiefunctionaris Gemeente Bergeijk 
Kinderopvang Nummereen | SKOZOK | Gemeente Bergeijk |  
RBOB | Bergeijk Active | www.bergeijk.nl/bergeijkactive | 
h.tielemans@bergeijk.nl | 0657319398 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   

http://www.bergeijk.nl/bergeijkactive
https://mail.kempengemeenten.nl/owa/redir.aspx?C=dO8YVJQo3R72NvDUGxz5waRGO8q3uaqtbSEAux06m7pUdaPJie_UCA..&URL=mailto%3ah.tielemans%40bergeijk.nl

