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BELANGRIJK!!! 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe verkeersbrigadiers!! 

Elk jaar is het weer een hele klus om voldoende verkeersbrigadiers te vinden. 

Wij hopen daarom ook dat iedereen zich aangesproken voelt door deze 

oproep en serieus wil overwegen om verkeersbrigadier te worden. 

Het is een kleine moeite, kost weinig tijd, is niet moeilijk ....... maar wel 

heeeeeel erg belangrijk! 

Voor aanmeldingen en/of informatie kun je terecht bij Chantal Toonders 

(dush4u@gmail.com) 
                                                                                                       

 

 

Uitnodiging musical groep 8 voor de hulpouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste hulpouders van ‘De Klepper’, 

 

Hierbij willen we u uitnodigen voor de 

afscheidsmusical op donderdag 21 juni 2018. 

 

Inloop met koffie/thee : 13.00u 

Start musical : 13.30u 

 

We hopen u allemaal te zien bij onze musical 

‘Betoeterd’ 

 

Groetjes, 

 

Groepen 8 

Meester Hein, juf Danique & juf Dieuwertje 
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Vakantiebieb 

De VakantieBieb stimuleert de jeugd om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt 60 e-books voor 

het hele gezin. De app is te downloaden en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. Een 

lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb is geopend van 1 juli tot en met 31 augustus 2018. 

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen 

in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een 

terugval van het AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de 

zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en 

Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn.  

Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐

books. Winactie Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op 

een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. 

Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl. 

 
Jas kwijt 
 
Ties van Vroenhoven is al een week zijn jas kwijt. Wellicht heeft iemand deze per ongeluk 
meegenomen.  
Mocht deze jas per ongeluk bij u thuis terecht zijn gekomen, dan graag weer terugbezorgen bij Ties.  
 

 
 
 
Bergeijk Active 
Sportief in Groot-Bergeijk. 
AvondWandel2Daagse Bergeijk 7 en 8 juni 2018  
Een sportieve activiteit in Bergeijk. Net als vorig jaar komt er ook dit jaar weer een wandelactiviteit 
voor groot en klein: de AvondWandel2Daagse. 
Afstanden: Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 / 5 / 10 kilometer. De kortste route is ook 
geschikt voor rolstoelers. 
Aanvang: Starten kan tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf het Aquinohuis aan de Rauppstraat 52. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 

http://www.vakantiebieb.nl/
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Randprogramma: Naast de wandelactiviteit is er ook een randprogramma. Zo is er muziek bij het 
Aquinohuis en langs de route. Ook is er gezorgd voor een hapje en een drankje. De komende weken 
wordt de AvondWandel2Daagse actief onder de aandacht van de kinderen op de Bergeijkse 
basisscholen gebracht. 
Kleurwedstrijd: Voor de Bergeijkse schoolkinderen is er een kleurwedstrijd. De tekeningen worden via 
de school verspreid. Ook basisschoolkinderen die op een school buiten Bergeijk zitten kunnen 
meedoen. Kleurplaten daarvoor zijn af te halen bij het Aquinohuis. 
De ingeleverde tekeningen zullen opgehangen worden bij de start en finish van het Aquinohuis en er 
zijn leuke prijzen te winnen d.m.v. een loterij. 
Oproep: Het randprogramma wordt momenteel gevuld en er is nog plek voor 
muziekgezelschappen/acts langs de route en/of bij het Aquinohuis. Voor meer info/aanmelden: bel 
Laurens Mijnheer (Dorpsondersteuner Bergeijk 't Hof) op 06-52634809 of mail hem: 
l.mijnheer@lumenswerkt.nl  
 

Zie ook bijlagen op de website bij dit Kleppoortje) 

 

mailto:l.mijnheer@lumenswerkt.nl

