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Jeugdzitting 
Zoals jullie al weten zal er op zaterdagmiddag 23 februari 2019 weer 
een jeugdzitting plaats vinden voor én door de Luyksgestelse jeugd. 
Op woensdag 20 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur kun je een 
kaartje kopen bij: Dorien Roijackers, Van Rummenstraat 21 
Een kaartje kost € 3,00. (zie bijlage voor meer info). 
 

 
 
 
Carnaval 2019 
Het is bijna niet te geloven maar over twee weken is het alweer  
zover……carnaval staat dan voor de deur!! 
Ook dit jaar hebben we, op vrijdag 1 maart, onze carnavalsoptocht.  
Zo rond de klok van 09.15 uur zal deze weer vertrekken.  

 
Let op…. De route is dit jaar enigszins anders dan voorgaande jaren!!! 
De optocht wordt gestart op het Burgemeester Houbenplein en gaat dan linksaf de Burgemeester Magneestraat 
in. Vervolgens   – Meerendreef – Kievit – Mert – Stronk – Hasselsestraat – Kerkplein       ( hier lopen we omheen) –  
Kerkstraat en dan rechtsaf de Burgemeester Magneestraat in. Vervolgens rechtsaf het Burgemeester 
Houbenplein op en daar wordt de optocht ontbonden.  
De kinderen hebben al een brief meegekregen om in te kunnen schrijven voor deze carnavalsoptocht. 
Inschrijven kan met een kar of wagen, maar ook als loopgroep.  
En…hoe meer zielen, hoe meer vreugd!! Dus als u, beste lezer, gratis en dus “vur niks” wilt genieten van deze 
optocht nodigen wij u daarvoor van harte uit!! 
In de week voor carnaval volgt er voor de deelnemers nog meer informatie. 
De carnavalscommissie 

 
 
 
Hulpouders carnaval gezocht  
Over twee weken is dan zover en zal er in Luyksgestel weer 
flink gehost worden. De vrijdag voor carnaval (1 maart) wordt 
weer door de kinderen de kinderoptocht gelopen. Hiervoor 
zoeken we een aantal hulpouders die ons hiermee kunnen 
helpen. Mocht je alleen tussen een bepaalde tijd kunnen, dan 
horen we dat ook graag.  
Dus wie heeft er tijd en zin om deze ochtend alvast in de 
carnavalsstemming te komen;)? Graag doorgeven aan Jolanda 
Buijs, Carla v Gestel of Claudia Wouters. 
Bij vragen kun je terecht bij de commissieleden carnaval en de 
leerkrachten. Groetjes,  De commissie carnaval 
Meester Hans, juf Danique, juf Saskia, Jolanda Buijs, Carla v Gestel en Claudia Wouters 
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Nieuws van de MR 
De derde MR-vergadering heeft weer plaats gevonden, dus ook tijd voor een verslag. 
 
Dinsdag 8 januari hebben we de 3e vergadering van dit jaar gehad.  Nadat de notulen wederom waren 
goedgekeurd gingen we met de overige punten aan de slag. 

 RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie (voor leerkrachten)). Er is een quickscan uitgevoerd onder 

leerkrachten. Klimaat en werkdruk blijven de aandachtspunten die hieruit naar voren komen.  

 Tevredenheidsenquête voor ouders en leerlingen (bij leerlingen de kinderen uit gr5-8). Om een indruk te 

krijgen van hoe de ouders de school zien en ervaren is het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders de enquête 

invullen. Als MR-oudergeleding hebben we nog enkele specifieke vragen toegevoegd zodat we hier ook 

informatie over verkrijgen.  

 De personele bezetting van school is doorgesproken. Zijn er nog wisselingen en wordt dit duidelijk 

gecommuniceerd naar ouders, zijn de vragen die naar voren komen. Wisselingen zijn in de meeste gevallen 

niet wenselijk, het is echter soms niet te voorkomen. Een tijdige en duidelijke communicatie is hierbij van 

belang. 

 Taakverdeling Elly en Sandra is bekeken en goedgekeurd. Deze is m.n. voor leerkrachten zodat zij weten 

voor welke zaken ze bij wie terecht kunnen. Voor ouders is Elly het eerste aanspreekpunt, maar dit mag ook 

altijd bij Sandra.  

 TSO: er zijn ideeën op papier gezet door de TSO-werkgroep om meer rust te creëren tijdens de 

overblijfmomenten. Deze worden eerst met het TSO-team doorgesproken waarna de kinderen en ouders 

volgen.  

 Schoolontwikkeling:  We hebben de grote lijnen van de resultaten doorgesproken met de daarbij horende 

doelen die gesteld zijn.  Voor volgende schooljaar moet er weer een nieuw schoolplan opgesteld worden 

voor de komende 4 jaar. De schoolontwikkelingen zijn hierbij een belangrijk onderdeel.  

 Het Koersplan van Skozok is een plan dat loopt van 2019-2022 en zoals de naam het al aangeeft; het zet de 

koers uit voor de komende jaren. Voor wie het helemaal wil lezen: https://www.skozok.nl/onze-

koers/koersplan 

 Naast het schoolplan (van de school zelf) en het koersplan (Skozok breed), wordt er ook gewerkt aan een 

schoolondersteuningsprofiel. Hierin wordt beschreven waar de school goed in is, maar ook waar de grenzen 

liggen. Met oog op passend onderwijs is het belangrijk dat de school weet wat ze wel kunnen bieden aan 

extra zorg, maar ook wat niet.  

 Als laatste hebben we ook nog het schoolveiligheidsplan besproken. Deze wordt volgend jaar verdeeld bij de 

taken die leerkrachten doen naast het klassenwerk.   

 
Nog kort een tweetal dingen die van belang zijn: 

 Inloopochtend voor ouders woensdag 13 maart. Er zal een korte presentatie gehouden worden waarbij de 

voortgang van het jaar besproken wordt.  

 Wij zouden het erg prettig vinden als u het oudertevredenheidsonderzoek invult. Dat is deze week bij u in de 

mailbox gekomen via het bureau DUO onderwijsonderzoek & advies.  

De volgende MR-vergadering vindt plaats op dinsdag  26-3-2019 om 20.00 
uur. U bent van harte welkom om de MR-vergadering toe te horen, mocht u 
daar interesse in hebben.  
Voor inbreng van zaken of vragen mail naar MR: dekleppermr@gmail.com 
Dieuwertje Driessen, Hans van Leeuwen, Anja Castelijns, Hans Verhagen, 
Olga Oomen en Anke Scheerens. 
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Voor in de agenda: koffie- inloopmoment 
Op woensdag 13 maart, 8.30 uur, hebben we een volgend inloopmoment gepland. In 
tegenstelling tot wat er vorige keer in het Kleppoortje stond, zal tijdens dit 
inloopmoment de voortgang van de schoolontwikkeling in samenhang met de 
opbrengsten besproken worden. 
U bent bij deze van harte uitgenodigd! 
Een volgende keer willen we graag met u de aandacht vestigen op de sociaal-
emotionele ontwikkeling, met als nieuw gebruikte methode Kwink.  

 
 

Reminder: uitnodiging oudertevredenheidsonderzoek 

Afgelopen week ontving u een uitnodiging om deel te nemen aan het oudertevredenheidsonderzoek 
van onze Stichting SKOzoK. Bij deze een reminder en het vriendelijke verzoek om de vragenlijst in te 
vullen. Uw antwoorden helpen ons om onze kwaliteit te blijven verbeteren. Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolproject ‘banking for food’ 
In maart gaan alle groepen van de Klepper aan de slag met een schoolproject rondom gezonde voeding. 
Hiermee wordt het project ‘ik eet het beter’, wat door AH al enkele jaren ondersteund wordt, uitgebreid met 
een project rondom het tegengaan van voedselverspilling. De Rabobank ondersteunt en organiseert samen met 
ons het project en ook de PLUS in Luyksgestel draagt een steentje bij.  
Doel is, om de kinderen bewust te maken van het belang van gezonde voeding en het tegengaan van 
voedselverspilling. De week van 25 tot en met 29 maart  staat helemaal in het teken van het project, en wordt 
afgesloten met een ‘foodfestival’ op vrijdag 29 maart, waarbij u als ouders ook van harte welkom bent. 
Alvast een doorkijkje naar wat er die week te wachten staat: we krijgen bezoek van een heuse ‘food-professor’ 
op school, alle groepen gaan op excursie, we krijgen gastlessen, maken zelf lekkere en gezonde gerechtjes en we 
werken met alle leerlingen aan een digitaal receptenboek, wat aan het einde van de week gepresenteerd zal 
worden tijdens het ‘foodfestival’.  
U bent dan van harte welkom om te komen proeven. Om alvast te noteren in de agenda: vrijdag 29 maart, vanaf 
11 uur! 
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Schoolreis 
Ook alvast een datum om in de agenda te noteren: 
Het schoolreisje zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 13 juni 2019.  
 
 
 
 

Art4U: presentatie muziekbende, toetsenbende en zangbende 
In de bijlage een uitnodiging van Art4U en alle leerlingen van de groepen 4 t/m 7. Zij hebben de afgelopen tijd 
muzieklessen gevolgd waarin ze hebben toegewerkt naar een presentatie. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 26 
februari 2019, om 10.00 uur, in Den Eijkholt.  
 
 

Nieuws van de bieb! 
 

 
 
 
Hoe lang duurt het voorlezen van een gedicht. Eén minuut? Die kunt u makkelijk missen. Elke dag. En in die 
minuut breng je je kind aan het lachen, troost je kinderen, leer je ze spelen met taal of geef je ze nieuwe 
inzichten. En in alle gevallen verrijk je hun leven. 
 
Dichten is Spelen met letters, Toveren met taal, Schilderen met woorden. 
 
Een gedicht kan je helpen om woorden te vinden bij bijzondere gebeurtenissen in het leven. We grijpen vaak 
naar poëzie bij een geboorte, een liefdesverklaring, of als er een dierbare overlijdt.  
Maar er is zoveel meer! Er zijn gedichten voor elke dag, om bij weg te dromen of om door verrast te worden. 
Daarom: 
Lees elke dag een gedicht, of lees er eentje voor! Thuis en in de klas. 
 
Op 1 februari kregen alle groepen een workshop Poëzie. Leerlingen van de onderbouw genoten van de bundel 
Haren vol banaan van Erik van Os. Dit boek is te leen in de schoolbieb. 
Verder kwamen diverse dichtvormen aan de orde. Er werd ervaren dat je kunt spelen met taal door bv. Klinkers 
weg te laten, letters te husselen en geluiden proberen weer te geven in woorden. Het kost iets meer moeite om 
te lezen, maar het lukt. Er werd geluisterd naar een rap, en de leerlingen van groep 6 tracteerden mij op een 
rap. 
 
Veel leesplezier! 
 
Martijn Haneveer 
Lees-/mediaconsulent b.s. de Klepper 
 


