
    Het Kleppoortje.   

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

Kleppoortje 19         datum 29 juni 2018 

 
 
 
Fijne zomervakantie 
Het schooljaar 2018-2019 zit er alweer bijna op. Eén week nog maar. Gisteravond hebben we genoten van een 
prachtige musical van de leerlingen van groep 8 en een gezellige ‘after-party’.  
 
Ook voor mij als directeur zit het eerste jaar erop. Ik kijk terug op een fijn jaar, waarin ik met het team, 
leerlingen en ouders van de Klepper heb mogen kennismaken, en met het mooie dorp Luijksgestel.  
 

 
 
Om na de vakantie weer met energie te kunnen starten is het evenzeer van belang om even afstand te nemen 
en de tijd voor ontspanning en rust te nemen.  
Wij wensen u een hele fijne zomervakantie toe en we zien elkaar graag weer terig op 20 augustus; de eerste 
schooldag. U ontvangt in de laatste week van de vakantie een uitnodiging voor de opening van het schooljaar.  
 

 
 
 
 
 
Nieuwe gezichten bij de Klepper in het komende schooljaar 
In de brief over de groepsindeling hebt u kunnen lezen dat er bij de start van het nieuwe schooljaar een aantal 
vervangende leerkrachten het team van de Klepper tijdelijk komen versterken.  
 
Bijna alle namen zijn inmiddels bekend: 
 
In groep 8: Ulrike Peels . Zij komt op maandag, dinsdag en woensdag naar de Klepper. Op dinsdag en woensdag 
in groep 8, en op maandag ondersteunend aan de bovenbouwgroepen, ter vervanging van het 
zwangerschapsverlof van Carlijn.  
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In groep 4: Anja Teisman. Anja komt op maandag, dinsdag in groep 4, naast Petrie, die nog werkt aan haar re-
integratie. Deze vervanging duurt zo lang als dat voor de re-integratie van Petrie nodig is.  
 
In groep 6: deze vervanger is nog niet bekend.  
 
In groep 7: Danique van ’t Spijker. Danique is inmiddels een vertrouwd gezicht binnen de Klepper. Zij vervangt 
Hans van Leeuwen.  
 
Ulrike Peels en Anja Teisman stellen zich in dit Kleppoortje aan u voor.  
 
Eventjes voorstellen….  
 
 
Hey hallo! 
Mijn naam is Ulrike Peels en ik ben 23 jaar oud. Ik kom uit Valkenswaard. De 
afgelopen vier jaar heb ik stage mogen lopen op verschillende basisscholen 
binnen SKOzoK. Mijn eerste jaar PABO begon in groep 1/2 en eindigde in 
groep 4/5. Het tweede jaar begon ik in groep 4/5 en eindigde in groep 8. De 
laatste 2 jaren heb ik ook voor groep 8 gestaan. Afgelopen 29 mei ben ik 
afgestudeerd en ben ik per 1 juni gaan werken voor SKOzoK. Het echte werk is 
voor mij dus al begonnen! Tot dusver bevalt het me heel erg goed. Collega’s 
omschrijven mij als een lieve, behulpzame en duidelijke juf. Naast werken heb 
ik ook nog andere activiteiten die mijn week vullen. Ik vind het fijn om lekker 
te sporten maar ik houd ook wel van een etentje of een feestje met goede 
vrienden! 
Wil je meer weten, kennismaken of ben je gewoon benieuwd? Mijn deur staat voor je open en wie weet tot 
snel.  
 
 
 
Hallo, ik ben Anja Teisman. 
Ik woon in Eindhoven samen met mijn man, twee zoons en een kat. 
Ik werk al enkele jaren voor SKOzoK en ben vooral actief geweest in de midden- en bovenbouw. 
De afgelopen jaren heb ik me verdiept in meer- en hoogbegaafdheid, gepersonaliseerd leren en het inzetten van 
coöperatieve werkvormen. Ik vind het heel leuk dat ik op de Klepper mag komen werken en hoop dat we elkaar 
op een mooie manier kunnen inspireren en zodoende het beste uit onszelf weten te halen. Maar eerst lekker 
van de zomervakantie genieten. 
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Cursus AD(H)D voor ouders 

In de bijlage vindt u informatie over de cursus omgaan met AD(H)D voor ouders. 

 

  

 

Het Kleppervolkje 

Op 7 en 8 juli speelt het Kleppervolkje het stuk De slimme 

streken van Klaas Galgenaas in Openluchttheater  

de Hunnebergen. 

Er doen ook kinderen van de Klepper mee. Het zou leuk 

zijn als er kinderen van de school komen kijken. 

Hopelijk tot dan! 

Groeten, namens Het Kleppervolkje 

Nancy Hendricks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderprogramma 2018 

Openluchttheater De Hunnebergen Luyksgestel 

 

Kijk voor uitgebreide info op www.hunnebergen.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De slimme streken van Klaas Galgenaas    Door Het Kleppervolkje 

Doelgroep:   Families en jongere kinderen 

Data en tijd voorstelling: Zaterdag 7 juli 19 uur 

    Zondag 8 juli 14.30 uur 

Prijs voorverkoop:  5 euro 

Prijs kassa:    5,50 euro 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Kleine Zeemeermin          Door Toneelvereniging Mariahout 
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Doelgroep:   Iedereen van 4 tot 104 jaar  

Data en tijd voorstelling: Vrijdag 13 juli 14 uur 

Prijs voorverkoop:  4,50 euro 

Prijs kassa:    5,50 euro  

 

Een muzikale, vrolijke, herkenbare en meeslepende voorstelling vol humor en liefde tussen vis en mens, 

vervuiler en natuuractivist. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nog lang niet naar bed             Door Saskia Egtberts en Barbara de Wit 

Doelgroep:   Iedereen van 4 tot 104 jaar  

Data en tijd voorstelling: Vrijdag 10 augustus 14 uur 

Prijs voorverkoop:  4,50 euro 

Prijs kassa:    5,50 euro 

 

Nog lang niet naar bed” is een vrolijke, fantasievolle, interactieve voorstelling met pakkende liedjes, geschikt 

voor iedereen vanaf 4 jaar.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Broer en Zus                Door Koekepeer theater 

Doelgroep:   Iedereen van 4 tot 104 jaar  

Data en tijd voorstelling: Vrijdag 17 augustus 14 uur 

Prijs voorverkoop:  4,50 euro 

Prijs kassa:    5,50 euro  

 

Broer & Zus is een vrolijke, interactieve voorstelling over rivaliteit, de lol in het ontdekken van onderlinge 

verschillen en over familie die je af en toe wel achter het behang wil plakken!   

 


