
Het Kleppoortje. 

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

Kleppoortje 13        datum 1 maart 2019 

 
 

 
 
 
Voorstellen stagiaire 
Mijn naam is David Jacobs en ik ben de nieuwe stagiaire van groep 4b, ook word ik 
ingezet om te werken met kinderen uit de unit 4/5. Ik loop stage vanuit Gilde 
Opleidingen in Weert, ik studeer daar voor onderwijsassistent. Zelf kom ik uit 
Valkenswaard en ik ben 16 jaar oud. Ik heb voor onderwijsassistent gekozen omdat ik 
later graag muziekles zou willen geven. Muziek is dan ook mijn grootste passie. Ik vind 
het ook leuk om kinderen, die het soms wat lastiger hebben met de stof, te helpen. Het 
geeft me voldoening als ik een kind iets uitleg en dat ze het dan snappen. Mocht u nog 
vragen hebben dan is dit mijn mailadres: Davidjacobs2002@gmail.com  
Met vriendelijke groet, David Jacobs 

 
 
 
Nieuwe leerlingen 

Beste ouders, 
wordt uw kind binnen nu en een jaar  
(of in de periode juli 2019 - juli 2020) 4 jaar? 
Dan bent U van harte uitgenodigd voor de informatieavond op basisschool de 
Klepper op maandag 11 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! 
P.S. U kunt uw kind alleen online aanmelden via onze website;  
https://www.deklepper.nl/voor-ouders/nieuwe-leerlingen 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar deze informatieavond te komen, willen wij u vragen om 
uw kind in ieder geval vóór 30 maart aan te melden op deze school via bovenstaande link (website). 
 
 
 
 

Herinnering: Koffie-inloopmoment 
Na de carnavalsvakantie, op woensdag 13 maart staat het volgende  
inloopmoment voor ouders gepland. We starten om 8.30 uur met  
een kopje koffie / thee en we zullen ouders daarna meenemen in  
het verhaal van de resultaten. We hopen u te zien tijdens dit 
 inloopmoment! 
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    Herinnering: Staking 15 maart 
Op vrijdag 15 maart is een landelijke stakingsactie voor  
het onderwijs. Basisschool De klepper is deze dag 
gesloten. De kinderen zijn dus een dagje vrij!  

 
 
 

 
 

Projectweek: Week van voedselverspilling op Basisschool de Klepper 
 

Een appel met een bruin plekje, een halve bloemkool of een kromme komkommer. Veel bruikbaar voedsel 
wordt weggegooid. Daar gaan kinderen van basisschool de Klepper iets aan doen. Op dinsdag 12 maart start 
de week tegen voedselverspilling. De leerlingen gaan creatief aan de slag met voedselproducten die we 
anders misschien zouden weggooien.  
 

 
 

Food Rescue week 
Een hele week lang gaan de kinderen met het thema voedsel aan de slag. Bij de kick-off van het project gaat 
Food Professor Kavèl op een ludieke manier koken.  
Zelf gaan de kinderen thuis aan de slag en sturen de lekkerste recepten in voor  het receptenboek ‘Toveren 
met kliekjes’. De kinderen gaan op bezoek bij een lokale boer en leren waar voedsel vandaan komt. Groep 7 
en 8 gaan naar de Verspillings Fabriek in Veghel én mogen bij PLUS Van de Huijgevoort een kijkje nemen hoe 
omgegaan wordt met food rescue in de supermarkt.  
In de gastles vertelt gastdocent Madeleine Velthuizen dat in Nederland zo’n 41 kg voedsel per persoon per 
jaar weggooit wordt en daar kunnen we dus zelf iets aan doen! Ook de gevolgen voor het milieu wordt 
behandeld en is er een quiz.  
 
De Food Rescue week start op dinsdag 12 maart. De kinderen maken gedurende de week kennis met het 
farm-to-table principe. Ze bezoeken de lokale boer, leren in de supermarkt en koken zelf met overgebleven 
voedselproducten. Tijdens het Food Festival op 29 maart presenteren ze hun favoriete ‘ food rescue 
recepten’ aan ouders en belangstellenden.  
 
Noteert u alvast in uw agenda en zegt het voort: Ouders, familieleden, vrienden en buurtbewoners zijn van 
harte welkom om de ‘Food rescue lunch’ te proeven op 29 maart tussen 11:00 en 13:00 uur op basisschool 
de Klepper.  
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Koningsspelen 
Dit jaar zal De Klepper weer deelnemen aan de koningsspelen. Deze dag  
staat in het teken van gezonde voeding en beweging. Dit jaar zullen de 
Koningsspelen plaatsvinden op: vrijdag 12 april. 

Dagindeling 

De kinderen starten met een ontbijt, welke landelijk mogelijk wordt 
gemaakt door Jumbo supermarkten. Dit ontbijt is samengesteld met 
aandacht voor gezonde voedingswaarden en hoeveelheden. Voor de grote 
eters is het dan misschien verstandig thuis al iets te eten. 

Het ontbijt wordt gevolgd door het gezamenlijk dansen op het speciaal 
voor de koningsspelen gelanceerde nieuwe nummer: ‘Pasapas’ van Kinderen voor Kinderen. 
Daarna gaan we naar het sportpark waar de spellen klaar staan. De rest van de ochtend zullen de kinderen hier 
lekker mee bezig zijn. Om 12.15 uur kunnen de kinderen weer op school opgehaald worden. 

Hulpouders 
Om deze dag goed te laten verlopen hebben we jullie hulp nodig. We zoeken  ouders om te helpen bij de 
spellen, in de klas en om te brigadieren.  

Dit zal zijn van + 8.30 -12.15 uur.  

Jullie kunnen je aanmelden door te mailen naar: marieke.baselmans@gmail.com. Vermeld daarbij je naam en 
telnr. Graag aanmelden voor vrijdag 15 maart! 

 Mochten er vragen zijn horen we het graag! 

  

Sportieve groetjes van de Commissie Koningsspelen 

Marieke Baselmans   

Olga van Lierop                                

Anke Scheerens      

Yvonne Gerrits                                        
 

 
Info GGD 
Dinsdag 12 maart 2019 organiseert de GGD een informatieavond voor ouders van kinderen die  
regelmatig in bed plassen (zie bijlage).  

 
Info CJG+ De Kempen  
CJG+ de Kempen organiseert een training voor 
jongens en meisjes in de leeftijd van 8-10 jaar,  
met een broer of zus met een beperking.  
Zie bijlage voor meer info.  
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Wij wensen iedereen een hele fijne Carnavalsvakantie! 
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