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Studiedag 
Maandag 24 september hebben we op de Klepper een studiedag. 
Deze dag zijn alle leerlingen een dagje vrij! 
 
Schoolkalender, studie- en vakantiedagen 
Deze zijn te vinden op onze website https://www.deklepper.nl/ 
Onder het kopje voor ouders – schoolkalender en vakantierooster. 
https://www.deklepper.nl/voor-ouders/schoolkalender-en-vakantierooster-/ 
 
 
 

Oproep brigadier        
Wij zoeken een brigadier voor op donderdag om 12.45 uur. 
Wie o wie zou dit willen doen, ik hoor het graag; dush4u@gmail.com 
Groetjes Chantal Toonders 
 
 
 
Schoolfotograaf 
Beste ouders / verzorgers, 
Op vrijdag 28 september a.s. komen wij alle kinderen van BS  
De Klepper fotograferen. 
Naast individuele foto’s van de kinderen en de groepsfoto’s van  
de groepen bieden wij u ook de mogelijkheid om van broertjes en 
zusjes die op BS De Klepper zitten een gezinsfoto te laten maken. 
Een gezinsfotopakket bestaat uit 1 gezinsfoto 13/18 cm en 2 fotovellen met kleinere foto’s. De prijs van dit 
complete pakket bedraagt € 10,00 en zal in een aparte envelop met factuur worden aangeboden.  
Ouders die 2 of meer individuele fotopakketten van kinderen uit hetzelfde gezin volledig afnemen, mogen één 
gezinsfotovel gratis uit het pakket halen.  
De twee overige vellen worden vervolgens vrijblijvend aangeboden. 
Voor de duidelijkheid:  
Gezinsfoto’s zijn foto’s van broertjes en/of zusjes samen en alleen van kinderen die op BS De Klepper zitten. 
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, verzoeken wij u het strookje (bijlage) op school in te leveren. 
 
 
 

Week van de pauzehap         
 
De komende week werken we rondom het project:  Week van de pauzehap. 
 
De groepen 1 t/m 4 werken de komende week nog rondom het thema: Samen gezond! 
Hierin krijgt de gezonde pauzehap volgende week extra aandacht, maar ook het bewegen en sporten staat in dit 
thema centraal.  
 

https://www.deklepper.nl/
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Tijdens de week van de pauzehap leren en ervaren de leerlingen van groep 5 t/m 8 hoe lekker en leuk het is om 
te kiezen voor een gezond tussendoortje. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze een verantwoorde 
pauzehap aangeboden. Op vrijdag 28 september is er een opdracht rond een zelf meegenomen gezond 
tussendoortje. U kunt uw kind daarbij stimuleren om een tussendoortje te kiezen dat niet zo voor de hand ligt, 
zoals een bijzondere fruitsoort of een aparte groentesnack.  
 

 
 
Bij een gezonde pauze hoort niet allen een goede pauzehap, ook lekker bewegen en ontspannen zorgen voor 
energie. Alle kinderen komen in aanraking met ‘De klassen-Heppie-de Peppie’.  
Daarnaast krijgen alle kinderen van groep 5 t/m 8 die meedoen aan de Week van de pauzehap een sportvoucher 
t.w.v. 2x gratis sporten cadeau om de sport te ontdekken die bij hen past. Alleen of bijvoorbeeld met een 
vriend/ vriendin/ familielid.  
 
Wij wensen jullie veel gezonde inspiratie! 
 
 
 
Project 'ZigZagZelfje' met ouderen 
 
Groep 6 doet mee aan het project ‘ZigZagZelfie; het is onze bedoeling om dit project jaarlijks te laten 

terugkeren, zodat alle kinderen in hun schoolloopbaan hieraan kunnen deelnemen.  
Op woensdag 19 september was de start voor dit jaar en zijn de leerlingen van groep 6 op bezoek geweest in 

Lucia Huis. 
Zij ontmoetten daar ouderen in het kader van het project.  
 

 
 
Vooraf aan dit project bedachten de kinderen in de klas vragen  die ze aan de ouderen konden stellen. 
 
We werden hartelijk ontvangen met limonade en cake. De kinderen gingen in tweetallen spelletjes doen met 

een oudere, waarbij ze samen konden kletsen en vragen konden stellen. Het was erg leerzaam, maar 
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ook gezellig. De komende drie weken gaan we elke woensdag op bezoek en werken we aan het ZigZagZelfje. 
Dit is een drieluik over de oudere, die de leerlingen samen met de oudere maken. Het bestaat uit een 
portret van de oudere, een elfje over de oudere en een kunstwerk waarin de antwoorden op de vragen 
verwerkt worden.  

 
 
Hulp gevraagd voor Bibliotheek op school  
Het betreft woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 10.00 
uur en woensdagmiddag van 12.00 tot 12.30 uur. 
Helpt u mee?  
Of wilt u meer informatie? 
Informatie en aanmelden bij Yvonne Gerrits, 
yvonnegerrits@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sponsorloop. 

 

 

Op donderdagmorgen 11 oktober willen wij op school een sponsorloop houden in het kader van de oogziekte 

Retinitis-Pigmentosa van Teun en Anne Borrenbergs. ( een oud leerling en leerlinge van onze school). De 

mailto:yvonnegerrits@hotmail.com
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opbrengst is voor de doneeractie Go for Team Teun en Anne waarvoor ook door familie en vrienden van de 

familie Borrenbergs gelopen wordt op zondag 14 oktober. 

We zien deze ochtend als afsluiting van de kinderboekenweek, we maken  alleen geen leeskilometers maar 

echte kilometers! En in het kader van Kwink: samen iets doen voor een ander! Dat willen we waarmaken! 

Deze sponsorloop verloopt gedurende de hele ochtend en vindt plaats in het park olv o.a. Harm Tielemans 

(gymdocent) en hulpouders. 

Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 gaan rondjes rennen in het park, hopelijk onder veel bekijks en 

aanmoediging van ouders,  opa’s, oma’s en wie maar wil komen kijken.  

Er is gelegenheid tot het kopen van een kopje koffie met iets erbij voor een kleine bijdrage! 

Verdere informatie volgt nog! 

Juf Nicole en Juf Trudis 

 

 
 
Schoolplein “open” om 8.15 uur en 12.45 uur 
We merken steeds vaker dat kinderen (met of zonder ouders) al vroeger aanwezig zijn op het schoolplein.  
Vanaf 8.15 uur en 12.45 uur staan er brigadiers en surveillanten. Vanaf die tijden verwachten we de kinderen 
weer op school. Wij vragen u vriendelijk hier rekening mee te houden. 
 
 
Typecursus de Typetuin op locatie 
Veel ouders/verzorgers oriënteren zich aan het begin van het schooljaar op een typecursus.  
In de bijlage vindt u de info over de cursus in het voorjaar van 2019. U kunt daar vrijblijvend uw interesse 
kenbaar maken. Wij informeren u dan ook zodra de cursus iov met de Klepper is ingepland. U kunt uw 
kind(eren) dan definitief inschrijven.  
 
 
 
 
 
 


