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TSO 

De TSO van de Klepper is dringend op zoek naar overblijfkrachten.  

De aantallen leerlingen die gebruik maken van TSO lopen flink op, gemiddeld zitten we op zo’n 110 

overblijfkinderen per TSO-moment.  

We zoeken dus ondersteuning op de overblijfdagen van 11.45 – 13 uur voor 9 euro vergoeding per  

TSO-moment.  

Beangstellenden kunnen zich melden op school of via de mail bij nborrenbergs@skozok.nl  

 

 

13 APRIL 
BRABANT & LIMBURG 

Het primair onderwijs in Brabant en 
Limburg staakt op 13 april voor een 
beter salaris en minder werkdruk in 

heel Nederland. 
Reminder staking 13 april a.s. 

Op vrijdag 13 april organiseert het PO-front wederom een actiedag. Het doel is goede arbeidsvoorwaarden en 
minder werkdruk in het onderwijs.  
 
In het kader van die actiedag roepen de vakbonden het personeel werkzaam in het primair onderwijs in 
provincies Brabant en Limburg op om die dag het werk neer te leggen en bijeen te komen op 2 manifestaties in 
resp. Eindhoven en Sittard.  
 

 
 

Het bestuur van SKOzoK ondersteunt de doelen van de actie.  
Voor elke leerkracht is wel of niet staken een persoonlijke keuze. Dat maakt dat in de regio sommige scholen 
geheel gesloten, deels gesloten of gewoon open zijn.  
 
Voor de Klepper betekent dit dat op vrijdag 13 april geen les wordt gegeven. Alle leerlingen zijn die dag dus vrij.  
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Verkeersexamen groep 7 

Op donderdag 5 april deden zo'n 200.000 kinderen uit groep 7 en/of 8 het VVN  

Verkeersexamen.  

Het digitaal Verkeersexamen en de uitvoering in de praktijk. Het weer zat niet mee…REGEN  

maar verder is het goed verlopen. Spannend, nu afwachten of iedereen geslaagd is!  

 

 

 

 

 

 

Klepperdag 

De voorbereidingen voor de Klepperdag op 24 april op camping de Paal 

zijn in volle gang. 

We hopen op veel hulpouders en heel mooi weer, dan wordt dit vast 

wederom een geslaagde dag. 

 

 

 

 


