
    Het Kleppoortje.   

Het tweewekelijks informatieblad van basisschool De Klepper Luyksgestel 
www.deklepper.nl / Facebook Basisschooldeklepper  

Kleppoortje 13     datum 23 maart 2018 

  

 

 

 
 
Stakingsdag basisonderwijs vrijdag 13 april  
U hebt er vast al over gehoord of gelezen: de acties in het basisonderwijs worden doorgezet in de vorm van 

regionale estafettestakingen.   Na Noord-Nederland (14 februari) en Midden-Nederland (14 maart) is op 
vrijdag 13 april de beurt aan Zuid-Nederland. Ook de Klepper hoort daarbij. Elke leerkracht kan al dan niet 
gebruik maken van het recht om te staken.  
 
Voor de Klepper betekent dit dat op vrijdag 13 april geen lessen worden gegeven en uw kinderen dus vrij 
zijn.  
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en vragen uw begrip voor het doel van de 
stakingsactie: goede voorwaarden voor het onderwijs aan uw kinderen.  

 

 
 
Ik eet het beter  - verslagje van groep 8 
  
Op 22 maart 2018 hadden wij een project van ik eet het beter. Wij hadden niet zoveel tijd voor dit project (ivb 

met musical oefenen en de lentekriebels)  maar de juf had alsnog een klasselunch georganiseerd. Daarbij 
hadden we veel gezonde dingen zoals: bananen, appels, yoghurt, volkoren crackers, kaas, kipfilet, humus en 
nog meer producten. Wij aten dan tussen de middag op school, en de andere groep 8 deed dat ook. Het 
doel daarvan was dat gezonder te eten en dat gezond eten ook lekker kan zijn. We hadden vantevoren ook 
nog een filmpje gekeken van de ik eet het beter site. Daarin vertelde ze wat voor combinaties je van gezond 
eten kunt maken. De juf vertelde ons ook nog dat je veel moet variëren met eten en vooral bij het avond 
eten. We vonden het een leuk project en we zouden het nog wel eens vaker willen doen.  

  
Met vriendelijke groet Sophie en Niene van bs. de klepper en de andere leerlingen van groep 8a 
 
 
 
Rabo Clubkas Campagne 
Het is weer zover, de Rabobank Clubkas Campagne is van start! 
Alle leden van de Rabobank mogen stemmen vanaf  5 april. Bij deze willen we vragen om jullie stem uit te  
brengen op Oudervereniging basisschool de Klepper. We kunnen hiermee een extraatje  krijgen die we dan  
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kunnen besteden aan leuke activiteiten. 
Er kan gestemd worden op oudervereniging BS de Klepper tot 30 april. 
Alvast bedankt! 
 


