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Prijsuitreiking VVN 

Op woensdag 28 februari is Ise Kouwenhoven in 

het zonnetje gezet. 

Ze kreeg een waardebon van 50 euro uitgereikt 

voor het insturen van de mooiste foto met 

veiligheidshesje. 

Ise, van harte gefeliciteerd en ga zo door!  

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond ouders van nieuwe leerlingen 

Wordt uw kind binnen nu en een jaar (of in de periode juli 2018 - juli 2019) 4 jaar ? Dan bent U van harte 

uitgenodigd voor de informatieavond op basisschool de Klepper op dinsdag 13 maart a.s. De avond start 

om 19:30 uur in de aula met het algemene gedeelte. We vertellen u dan inhoudelijk over onze 

basisschool en specifiek over het aanbod in de groepen 1-2. U krijgt een rondleiding op school en er is 

alle gelegenheid om vragen te stellen.  

Graag tot dan, u bent van harte welkom!  

U kunt uw kind alleen online aanmelden via onze website:              

https://www.deklepper.nl/voor-ouders/nieuwe-leerlingen           

Project gemeente Bergeijk: veilige schoolomgeving    

De gemeente Bergeijk investeert in een veilige schoolomgeving. Een medewerkster van Veilig Verkeer 

Nederland (VVN) gaat namens de gemeente het project Veilige School Omgeving vorm geven samen 

met de scholen. 
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De verkeerssituatie rondom de school zal in kaart worden gebracht; daarbij zullen de leerlingen actief 

worden betrokken. Er zal in de klassen aandacht worden besteed aan de verkeerssituatie rondom de 

school en ook onder u als ouders zullen vragenlijsten worden verspreid en afgenomen.  

Uiteindelijke resultaat zal een filmpje en een afsprakendocument / flyer zijn over de verkeersveiligheid 

rondom de Klepper; bruikbaar om de aandacht en zorg voor de veiligheid onder de aandacht te brengen 

en te houden.  

 

 

 

Speeltuin de Bucht Bergeijk 

In de bijlage vindt u informatie over speeltuin de Bucht in Bergeijk 

 

 

 


